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primeiro ano da

administração e
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para 2014.
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SUPER FINA
UCH

Natal

,Casa do PapaiNoel
bem tradicional
Com uma decoração bem ao estilo

germânico, imóvel no Bairro Vila Lalau
está aberto para os visitantes conhecerem
um cenário natalino bem 'l\.A'TV
diversificado. 1.Y.lJ.l\.

SÁBADOIDOMINGO, 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2013

Equipe jaraguaense enfrenta o

Flamengo na decisão do Campeonato
Brasileiro, neste 'sábado. Jogo inicia
às 18h, no Estádio João Marcatto.

,

'pÁGIt�A 23

Tiro

Entidade quer atrair
ajuventude à tradição
Associação das Sociedades e Clubes da
região estuda alternativas para motivar
os jovens para a prática dessa tradicional
cultura, que soma 107 anos no Vale.
PÁGINA22

veículos elétricos

Mais controle no
trânsito de Jaraguá
PolíciaMilitar vai aumentar a fiscalização
de pessoas que utilizam ciclomotores de
forma irregular nomunicípio. Ação é para
prevenir acidentes e evitar abusos.
PÁGINA 21

Já estamos
atendendol

BOVESPA: 50,051,18 T 0,14 • DOW JONES: 15,755.36 ... (+0.10%) • DÓLAR COM.: V 2,3355 T 0,3%. DÓLAR TUR.: V 2,3900 .. 0,0% • EURO: V 3,2010 T0,24%. POUI;'ANÇA: 0,5671 � SEUC: 10% • CUB DEZ/13: 1.309,57
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EDITORIAL

Clubes de tiros e os jovens
Um desafio estimula a atual

diretoria da Associação dos
Clubes e Sociedades de Tiro do
Vale do Itapocu: atrair os jovens
para as entidades. Ou seja, a pro
posta é evitar que essa tradição,
que soma um pouco mais de 100

anos de existência, comece a se

perder com a falta de interesse das
novas geraçõespor essa cultura.

Não é uma tarefa fácil chamar a

atenção da juventude a se integrar
de forma participativa aos assun-

,tos ligados às sociedades e clubes,
quando muitos jovens direcionam
Seus interesses a outros meios de
entretenimento, relacionados prin
cipalmente à tecnologia.

Mas o caminho para a renova

ção está na aproximação das socie
dades de tiro com a comunidade.
Uma das formas de integrar ainda
mais essa cultura é levar informa

ção da história dessa tradição para
as escolas, com visita dos alunos
nas sedes e estandes de tiro, ou fa-

PONTO DE VISTA

ROMEO PIAZERA JÚNIOR
• Advogado

Bandidos uniformizados
Esta semana as notícias praticamente concentraram co

mentários nas cenas de barbárie protagonizadas por ban
didos uniformizados na Arena Joinville, e que teve como co�
adjuvante os torcedores de bem e a população em geral.

Deste episódio deprimente que se passou durante o jogo
entre o Atlético Paranaense e o Vasco, resulta uma certeza: vi

vemos em um cenário de caos e desordem, ondé'as instituições,
ao invés de cumprirem cada qual com seu papel, passaram a

apontar o dedo indicador para eventuais culpados, num autên
tico jogo de terceirização da culpa, tão comum entre aqueles
que escondem-se atrás de suas incompetências e isentam-se de
suas responsabilidades.

A Polícia Civil manifestou-se dizendo que não houve o po

liciamento, que no caso deveria ter sido feito pela PolíciaMili
tar. Essa disse que teria sido orientada peloMinistério Público
a não atuar no policiamento de eventos desta natureza, uma
vez que, por se tratar de evento privado. Assim, a atuação da
PM poderia ser caracterizada como desvio de função. O Mi

nistério Público informou que não impediu que a PolíciaMi
litar fizesse o policiamento. O organizador do jogo disse que a

responsabilidade pela segurança da partida de futebol era do
Atlético Paranaense.

Como vemos, o jogo de empurra-empurra reflete,mais uma
vez, a desordem e o caos que vivemos em alguns setores vitais'
da sociedade, como no caso da segurança pública. Enquanto
isto, os bandidos uniformizados sentem-se à vontade para ba

ter, depredar e matar.
Asoluçãodoproblema é clara como a luz do sol: osbandidosuni

formizados devemestarpresos eprocessadospelos crimesque come
teram; os clubes que contribuíram para as cenas de barbárie devem
serbanidos dos campeonatos oficiais, pelomenosemumperíodo que
silva de lição; os dirigentes dos clubes, comissão de arbitragem, orga
nizadores do evento e opróprio Estado, devem ter suas responsabili
dades apuradas e sendo ocaso, devem serprocessados.

É assim que funciona onde há ordem, justiça, respeito às leis e
às instituições e o povo é educado. É assim que queremos o Brasil!

Fale conosco

zer uma campanha de divulgação
direcionada ao jovem para que ele

conheça essas entidades sociais e

possa se divertir nesses lugares.
As associações realizam bailes,

torneios e festas tradicionais todo o
ano nas comunidades onde atuam.
Criarum calendário integrado des
ses eventos e dar mais publicidade
a essas ações também ajudaria a

chamar a atenção de quem desco
nhece a importância dessas sedes
sociais nomunicípio.

FIM DE SEMANA, 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2013

CHARGE

COMENTÁRIO

Vivo dizendo...
uistória linda para contar.

llAntes vou dar as minhas
voltas habituais. Costumo dizer

que quem é bom já é bom ao nas

cer, tende ao bem. Quem não vai

prestar já nasce com o "vírus" do
mau-caratismo. E o exemplo sin

gelo que dou é o domenino de dois
anos que passa amão na cabeça do
gato enquanto o seu irmão gêmeo,
ao lado, chuta o gato... O primeiro
vai prestar e o segundo nem uma

paulada o endireita....
Digo isso, leitora, leitor, pen

sando numa história que acabo
de ler nos jornais, deve ter passa
do batida para a maioria dos lei

tores, não para mim. Foi assim.
A Polícia de Barra Velha, litoral
Norte de Santa Catarina, prendeu
em flagrante, em' cumprimento a

lUIZ CARLOS PRATES
'mandado de busca e apreensão,
uma mulher de 38 anos por trá
fico de drogas. A polícia chegou à
casa dela e fez aquela inspeção ha
bitual, revistando tudo. Certo mo
mento, um policial viu um bilhete
sobre uma cama, pegou-o, e o leu,
ficou atônito. Era uma cartinha ao

Papai Noel que havia sido escrita

por um menino de oito anos, um

dos filhos damulherpresa.
Na cartinha ao Papai Noel, o

menino pedia uma bola e pedia
que ele fizesse amãe parar de ven
der drogas, dizia que a amavamui-

• Elas
Não, tolero gente frustrada que não aceita o sucesso

alheio; mais que isso, a felicidade alheia. No caso, mu

lheres. Leio nos jornais declarações da Sabrina Sato,
agora contratada da Record por 1 milhão por mês, di-

-

zer que não aguenta mais ouvir cobranças de pessoas
(mulheres, é claro) que querem saber quando é que
ela vai casar e ter filhos. Idiotas. Vão cuidar de suas vi

das, não admitem que umamulher solteira, com o na

riz empinado e a bolsa cheia de dinheiro, possa andar
por aí, feliz. Frustradas. Bem faz a Sabrina, diz que não
há a mínima possibilidade por ora. Grande Sabrina!

• Manchete
Manchete de um dos nossos jornais, dia destes:

- "Três condenados por compra de votos". As con

denações vieram de acusações de compra de votos

to... Não é patético, leitor? Umme

nino pobre, cercado.de erros, mas
bom, puro, aos oito anos "ainda"
acreditando em Papai Noel. Pede
uma bola, não pede um tablet ou
um videogame que estupidifica
crianças. Não é tocante essa cons

ciência para o bem? Foi o que dis

se, surpreso um policial que estava
na missão. Ele disse que "O mais
incrível de tudo é o menino viver
nesse ambiente, em uma boca de

fumo, e não aceitar esse tipo de

coisa, não achar normal isso"...
.

De fato, é incrível, amigo, mas
é o que vivo dizendo, quem nas

ce para o bem pode viver cerca
do de negações, será bom ainda
assim. Já outros ... Abençoado
guri, que Deus te proteja ainda
mais! Bem-aventurado!

na eleição de 2012 aqui no Estado. Quer dizer que
quem "compra" voto é condenado? E os vagabundos
que "vendem" os votos deles e das famílias? O que
vai acontecer? Os vagabundos que pedem favores em

campanhas eleitorais, "vendendo" o voto, têm que

apanhar, têm que ser presos. Agora, diga-me o nome

de um só deles que tenha sido punidoê Hipócritas!
Bandido é quem vende o voto... -

• Falta dizer
Vejo fotos nos jornais e imagens na tevê, jovens

e belas mulheres; todas como a cabeça por "igual",
isto é, os cabelos ... E fico imaginando que assunto

podem ter que encante? Como juntar-se a uma figu
rinha dessas cujo "patrimônio" é a saia justa e a ca

beça vazia? Só o que pode dar balanço e graça a um

casamento é o casamento de cabeças encantadoras.
É paramuito poucos ...
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em 2014, já com recursos garantidos por
meio de parcerias com governo federal e
estadual para as obras maiores", projeta.

A redução em R$ 3 milhões do valor
projetado para 2013 de repasse do ICMS,
aliada às dívidas de amortização de capital
e de juros, equivalentes a R$ 15 milhões,
foram dificuldades .que precisaram ser

contornadas. De acordo com Dieter, o

impacto no caixa da Prefeitura dificultou,
mas não impediu a realização e conclu
são de obras. "Demos atenção às nossas

prioridades, que são a saúde e amobilida
de. Asfaltamos 30 ruas e vamos concluir
quatro postos de saúde. Reajustamos os

salários dos servidores em 8%, 1% acima
da inflação.Aumentamos o vale alimenta
ção. Demos atenção ao Esporte e à Cultu
ra. Conseguimos", relata.

Assim como o processo de captação
de recursos em outras esferas, políti
cas de aumento da arrecadação como o

Refis, e de incentivo ao pagamento dos
impostos em dia, também trouxeram re

sultados. O orçamento para 2014 é 10%
maior do que o disponível em 2013.

".,

ÇO E PREVISOES
PENSANDO GRANDE

LÚCIOSASSI

Dieter Janssen: incentivo à mudança cultural
e fortalecimento do transporte alternativo

JARAGUÁ DO SUL
Com 2013 utilizado para o planejamento, administração promete deslanchar em 2014

Carolina Veiga

r'\Jm orçamento previsto em R$ 567
Vrnilhões e repasses confirmados do go
verno federal e estadual de quase R$ 200

milhões, a expectativa é a de que a admi
nistração do prefeito Dieter Janssen (PP)
ganhemais agilidade na execução de obras
em 2014. O primeiro ano, segundo Jans
sen, foi utilizado para conhecer a estrutura,
planejar obras e investimentos, dareficiên
cia à máquina pública, diminuir custos e

desenvolver projetos para o futuro.
Por meio de parceria com o governo

federal, estão liberados recursos próximos
de R$18,7 milhões para a pavimentação
de vias estruturantes e para a construção
da nova Estação de Tratamento de Água,
com capacidade para 1000 litros por se
gundo, serão mais R$ 30 milhões libera
dos peloMinistério das Cidades pormeio
do PAC 2. Ainda há garantia de implanta
ção, em todas as salas de aula clãredemu
nicipal, de sistema de climatização.

Do governo do Estado, se incluída a

quantia de R$ 89 milhões que será des-

tinada à duplicação do trecho urbano da
BR-280, são esperados investimentos
aproximados de R$ 130 milhões. São ,R$
4,1 do Fundo de Apoio aos Municípios
(Fundam) para asfalto; R$ 10 milhões
financiados junto ao Badesc para a cons

trução da Ponte do Rau e da ponte entre
ós bairros Rio Cerro e Rio da Luz; R$ 11

milhõespara a recuperação daSC-no, en
tre Pomerode e Jaraguá; e R$ 15 milhões
para os hospitais Jaraguá e São José.

Janssen lembra ainda que se for so
mado o investimento do governo federal
na construção do contorno rodoviário da
BR-280; o aporte de recursos nomunicí
pio estaria perto de "R$ 1 bilhão".

O contexto de parcerias e de conten
ção desenhado no primeiro ano de go
verno satisfaz e entusiasma Janssen para
2014, ano em que as principais dificulda
des enfrentadas em 2013 estarão sana

das. "Reduzindo as despesas e com efici
ência administrativa, conseguimos fazer
bemmais do que o possível. Planejamos,
sabemos aonde queremos chegar. Agora
esperamos uma evolução dos trabalhos

Com incremento de 17% para
25% "de investimento puro na

Saúde" em 2013, Janssen desta-
_ ca os avanços do setor ao longo
do ano. "Conseguimos fazer os

médicos baterem o cartão e cum

prirem as horas concursadas.

Repomos com concurso público
os profissionais que perdemos e

conseguimos ampliar em 30% os

vencimentos", salienta.
O número de equipes doprogra

ma Estratégia de Saúde da Família
(ESF) subiu-de 12 para 17 e, a par
tir da inauguração de quatro novas

unidades de saúde em 2014, atende
rá a 90% da população público-alvo
do programa. A redução das filas de
esperapor cirurgias, consultas espe
cializadas e exames são pontuadas.
"Tivemos uma evolução nas filas

PRIORIDADES EM 2013 - O que foi feito e o que ficou para 2014:
"

SAUDE MOBILIDADEURBANA
com mutirões de catarata e pterígio,
É dificil eliminar isso, mas o impor
tante é fazer andar. Em 2014 vamos
,evoluir mais nesta questão", pontua.

A ampliação em R$ 70 mil no
valor mensal do convênio com o

Hospital Jaraguá para o atendi
mento pediátrico, um "investi
mento de R$ 840mil" para 2014 e

a chegada de quatro médicos pelo
programa Mais Médicos também
são comemoradas.

Para 2014, é aguardado o início
das obras da Unidade de Pronto,
Atendimento (UPA). Oprefeito afir
ma que aguarda o fim dos tramites
de compra do terreno. Diminuir o
tempo de resposta às solicitações
médicas, aumentar o número de
médicos nos PAMAs e postos de
saúde são promessa para 2014.

Prioridade em 2013, a

mobilidade urbana foi ata
cada com o intuito de se

criar uma nova filosofia de

transporte em Jaraguá do
Sul. "Estamos e continuare
mos a trabalhar numa linha
forte para alterar o conceito
da mobilidade urbana. Que
remos priorizar o transporte
coletivo, o ciclista e o pedes
tre e mudar a realidade do
uso do automóvel", explica,

A implantação de faixas
de uso preferencial para veí
culos de transporte público e

de emergência, a ampliação
da quilometragem de ciclovias
e ciclofaixas, a redução do va
lor do transporte coletivo fo
ram destaques de 2013. Para

, ", •• '" II, 1111 UII illf , ItH. , I

o próximo ano, os corredores
de ônibus serão implantados
nas ruas Bernardo Dornbus
eh, Joinville, Epitácio Pessoa e
Avenida Getúlio Vargas. "Ain
da temos a meta de alcançar
85 quilômetros de ciclovia,
avançar na substituição dos

abrigos de ônibus e na ques
tão das calçadas.

Obras menores, destá
vez com foco no automóvel,
estão asseguradas, segundo
Janssen, para 2014. Segundo'
o prefeito, é preciso planejar
a cidade para os próximos
20 anos e pensar em modais
alternativos ao carro, mas as

dificuldades atuais não po
dem ser deixadas de lado.
"Uma das intervenções para

aumentar a fluidez do trânsi
to é criar três pistas na Ponte
Maria Grubba e quatro pistas
na rua do Casarão. E obras
importantes já iniciadas em

Nereu Ramos, como a rotató
ria da BR-280, e o viaduto do
bairro João Pessoa", pontua.

Maior segurança para os

pedestres também deve exis
tir a partir de 2014. Está pro
jetada a troca das lâmpadas
do município por ledo "É um

investimento que vai rever
ter-em economia na conta de
energia elétrica e em maior

segurança para a população,
já que o led aumenta a lumi
nosidade", afirma. A troca

iniciará pelo Centro e deverá
ser estendida aos bairros.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Para incentivar a abertura de

empresas e atrair outras ao mu

nicípio, políticas de incentivo fo
ram criadas para dar agilidade.
O tempo médio para a abertura
de uma empresa cujas atividades
não tenham potencial poluidor foi
reduzido para seis dias. No início
de 2013, o período era de 30 dias.
A meta para os próximos anos é
diminuir o prazo para 48 horas. A

possibilidade de profissionais in
formais regularizarem a situação
por meio do Programa Incubado
ra do Empreendedor também é
salientada como incentivo ao de
senvolvimento econômico.

Por outro lado, para atrair
empresas, Janssen destaca o Pro
grama Jaraguá Ativa e a diversi
ficação do perfil econômico do
município. "Dentro do projeto do

EDUARDO MONTECINO

ESPORTE
Dieter Janssen avaliou como

positivo os avanços adquiridos
na área esportiva do município.
Segundo ele, os destaques são
a reforma do Ginásio Arthur
Müller e da pista de atletismo,
que deve ser concluída em 2014;
a reforma da Arena Jaraguá e

a vinda do UFC; e a retomada
do programa Segundo Tempo.
"O esporte do nosso município
está vivendo um bommomento.
Além das questões estruturais,
obtivemos resultados positivos
nas competições estaduais que
participamos", salienta.

LÚCIOSASSI

TRANSPOR.TE COLETIVO
_

É confirmada a realização,
em 2016, de nova licitação para

, contratação da empresa conces
síonária do serviço de transporte
público de Jaraguá do Sul. Mas,
enquanto isso, Janssen garan
te cobrar melhorias do serviço
da Viação Canarinho. "Estamos
evoluindo nessa questão impor
tante para a mobilidade urbana,

exigindo da empresa a ampliação
de linhas e itinerários. A Prefei- -

-

tura tem feito a parte dela com a

implantação de novos pontos de
ônibus", pontua. Sobre o pedido
de aumento solicitado pela Cana
rinho, Dieter adianta que uma

auditoria será realizada para
avaliar se há ou não necessidade
de mexer no preço.

Ipplan, estamos preparando uma
grande área entre os bairros Ne
reu Ramos e Três Rios do Norte
para receber empresas tecnoló
gicas que nos procuram e fazem
parcerias com gigantes como a

BMW', pontua, Neste sentido,
ele lembra a- doação de terreno

para nova escola do Senai e a

construção do Distrito Industrial
e do Distrito de Inovação.

EDUCAÇÃO
Garantindo o cumpri

mento do Termo de Ajus
tamento de Conduta (TAC)
assinado com o Ministério
Público para atender 800

crianças nas filas de espera
da Educação Infantil com a

entrega de cinco creches no

primeiro semestre de 2014 e

a aprovação de recursos para
a construção de outras duas,
a meta para o _próximo ano

é implantar em mais quatro
escolas da rede municipal o
sistema de ensino integral.
"Hoje tenho quatro escolas
nesse sistema. Ano que vem

quero oito", afirma Dieter.
As sete unidades previstas
para a Educação Infantil
atenderão 1,2 mil crianças.

CALÇADAS
Para cumprir a promessa

de campanha de revitalizar as
calçadas de Jaraguá do Sul,
Janssen afirma que apartir do
próximo ano uma empresa ou
comércio só receberá Habite-
se para.se instalar se adequar
o passeio público aos padrões
exigidos. Para corrigir os pro
blemas já existentes, fiscais
serão contratados. O objetivo
é forçar, pormeio da fiscaliza
ção, a adaptação das calçadas
irregulares. Do outro lado,
para aqueles que estiverem
com o passeio público em dia,
incentivos como descontos no
IPTU deverão ser criados.

CODEJAS
O ano de 2013 encer-

-

Ta com a paralisação dos

serviços
.

prestados pela
Companhia de Desen
volvimento de Jaraguá
do Sul. A partir de 2014,
apenas a parte de mine
ração será mantida.

LÚCIOSASSI

CULTURA
A reformulação da Schützen

fest e a realização do Carnaval,
promessas de campanha, foram
pontuadas por Janssen como as

principais conquistas do setor cul-

tural em 2013. Ele ainda salientou
o incremento de 300% no número
de crianças atendidas com bolsas
de estudo para cursos nas áreas de
dança, música, teatro, entre outros.

".
Queremos priorizar o transporte coletivo,
o ciclista e o pedestre e mudar a

. realidade do uso do automóvel.

.._

,

SElMDORPUBUCO
Para a condusão do Estatuto

e do Plano de Cargos e Salários, é
preciso consenso sobre o percen
tual de gratificação repassado aos

funcionários com pós-graduação.
O sindicato pede a ampliação de 8
para 13% e omunicípio afirma não
ter como pagar a conta. "Apenas
para 2014 esse aumento de 5% da-

ria impacto de R$ 3 milhões na fo
lha de pagamento", explica Dieter.

Aproposta da Prefeitura é ade
oferecer a gratificação com outros
critérios. "Uma de nossas propos
tas é oferecer esse aumento após a
conclusão do mestrado, que seria
realizado com subsídio da Prefei
tura e em horário de expediente".Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"Ouem pensa só nas urnas não faz asmudanças necessárias"
TI le chegou ao poder depois de
numa vitória incontestável, fez
mais de 46mil votos e venceu em
41 dos 50 colégios eleitorais do

município. Antes disso, conse

guiu fechar urna ampla aliança,
com a indicação de urn vice do
PMDB, Jaime Negherbon. Na

campanha, Dieter Janssen (PP)

à lógica política, sem, contudo,
colocar em risco projetos ambi

ciosos, para o futuro da cidade.
Ao assumir, como se previsse os

protestos que aconteceriam no

país, baixou a tarifa de ônibus,
virou passageiro do transporte
coletivo, implantou os corre

dores exclusivos, aumentou as

propôs à população urna nova

forma de governar. Mais trans

parente, eficiente, enxuta, mais
parecida com a iniciativa privada.
Prometeu também dar atenção
à saúde, mobilidade e educação.
Simbolizou o novo, o respeito. O
primeiro desafio depois da vitó
ria foi montar a equipe, atender

ciclofaixas e também adotou a

bicicleta. Na Saúde, o governo
comemora a realização de muti
rões, a contratação de médicos, a
adoção do cartão ponto, medida
que gerou dor de cabeça, pois
motivou o pedido de demissão
de pelo menos 17 médicos. O ba
lanço que Dieter faz da sua equi-

o senhor completa 25%
do seu mandato agora no

fim de dezembro. Termina
este período satisfeito?

Dieter Janssen - Sim. O

primeiro ano é difícil, é a larga
da, mas estou muito feliz com

as nossas realizações. Começa
mos com as metas dos 100 dias,
apresentando desafios para cada
Secretaria, avançamos muito. O
foco sempre na Saúde, que é a

principal reivindicação da co

munidade. Realizamos concur

so para ter mais profissionais
nos postos, novos postos estão
sendo inaugurados. Estamos fa
zendo mutirões especialmente
o da catarata e pterígio (pele no
canto do olho), que vai zerar a

fila, atendendo quase 700 pes
soas. Também baixamos a tarifa
do ônibus, implantamos as fai
xas preferenciais, aumentamos
as ciclovias. No Esporte, o Ar
thurMüller está sendo reforma
do, a Arena revitalizada, a pista
nova de atletismo, o PEC (Pro
grama Segundo Tempo) funcio
nando novamente. Fizemos um

.

bom carnaval, uma boa Schíit
zenfest, aumentamos as bolsas
na Cultura. É um governo sério,
de muito trabalho. Outra coisa
importante é que conseguimos
garantir recursos do governo
federal e estadual para 2014, o

que vai nos permitir colocar em
prática grandes projetos.

\

Qual a impressão que o'
senhor tem quando fala com
as pessoas na,rua? Elas en

tendem o governo?
Dieter - Eu comentei isso

na última reunião do secreta
riado. Nós tivemos uma largada
muito boa, bons projetos, uma
equipe com afinidade, motiva
da. Passado o período que' se
costuma chamar de lua de mel,
as pessoas começaram a cobrar,

pe neste primeiro 1/4 demandato
é positivo. Apesar disso, admite
que a necessidade demexer em
questões polêmicas, como a in
salubridade e a Codejas, gerou
desgastes. Sobre estes e outros

assuntos, o prefeito conversou

com exclusividade com a coluna.
Veja o que ele tem a dizer:

e com razão. Mas depois de ou
tubro, os resultados aparece
ram commais força e as pessoas
estão entendendo bem aonde
queremos chegar. Eu rodei bas
tante no último fim de semana e

tenho sido muito bem recebido.
Isso não quer dizer que estou

muito otimista, quem cobra tem
razão. Às vezes, eu levo um pu
xão de orelha. As pessoas que:
rem e merecem uma resposta
mais rápida do Poder Público.
Tá muito bom, mas temos mui
to para fazer.

"
A Prefeitura está aberta,
que venham aqui, acampem
se for necessário, me
ajudem a fiscalizar.

Com esta avaliação, o se

nhor descarta uma mudan
ça no secretariado?
Dieter - Temos uma equipe

enxuta. Todos os secretários sa

bem das suas metas. Em 2014,
a nossa bandeira será a eficiên
cia. Vamos trabalhar com cada
secretário para que eles melho
rem a gestão, diminuam os cus
tos, para que a Prefeitura tenha
mais capacidade de investimen
to. Assumimos o governo com

3%, subimos para 6%;e quere
mos chegar em 12% de capaci
dade de investimento. Precisa
mosmelhorar os processos para
dar mais resultado.

Mas deve ou não haver
trocas?

Dieter - Aprincípio, começa
mos 2014 sem troca.

Aquestão damobilidade é
um problema. O que o gover
no pretende fazer em 2014?

Dieter - Nossa grande meta
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é fortalecer o incentivo, ao uso

do ônibus. Para isso, vamos au

mentar o número de faixas pre
ferenciais para o transporte co

letivo, vamos mexer nas linhas,
itinerários, uma repaginada
geral. Também estamos fazen
do a limpeza visual da cidade,
isso vai fazer com que os pontos
de ônibus sejam atrativos para
as 'empresas que queiram fazer
publicidade, patrocinando os

novos pontos. A pontualidade,
para que as pessoas não percam
tempo esperando, será favore
cida com mais quilômetros de
faixas preferenciais. Queremos
chegar a 85 quilômetros de ci
clovias. Garantiremos estes

modais, dificultando o uso do '

carro, também tirando algumas
vagas de estacionamento.

Para Educação, quais são
os principais projetos?

Dieter - Temos como meta
aumentar o nosso Índice do Ideb,
passar de seis, que eu ainda con
sidero pouco. Teremos mais es

colas em tempo integral, vamos
fazer .com que as crianças apren
dam mais, um segundo idioma,
esporte, cultura, tenham reforço
na matemática. E tem a questão
da creche. Além de aumentar o
número de vagas, é preciso ver

se as que estão fora dos centros
infantis, esperando vaga, não são
as que justamentemais precisam.

E de obras, o que está
previsto?

Dieter - Mais de 30 ruas

foram asfaltadas este ano, que
remos manter uma média de 30
por ano. Recebemos R$ 18 mi
lhões, que teremos que devolver,
do governo federal para que no

próximo ano possamos asfaltar
mais ruas. Também recebemos
R$ 30 milhões para construção
da nova estação de tratamento
de água. Já recebemos dinheiro
do Badesc para fazer duas pon
tes. Queremos fazer quatro du
rante o governo. A primeira será
a do Rau com o Amizade, de 170
metros de extensão e 19 de lar
gura, um investimento de R$ 8
milhões. A segunda vai ligar o
Rio Cerro ao Rio da Luz. A outra
será na região da Metalúrgica
Erwino Menegotti, e a quarta
depois do Arroz Urbano, ligan
do o Jaraguá Esquerdo à Barra
do Rio Cerro, criando um gran-

de eixo. Somado a isso, teremos
'a revitalização da SC-no, serão
R$ n milhões do Estado, a du
plicação da BR 280, tanto do
trecho urbano como até o Por
to de São Francisco, o contorno
urbano. Tudo isso vai ajudar a

desafogar o trânsito. As parce
rias com o Estado e a União são

.

fundamentais.

Eparasaúde, apontadapela
população comoprioridade?

Dieter - Vamos implantar
a UPA, já compramos um imó
vel no Bairro Água Verde, de R$
1,3 milhão, com 3.200 metros

quadrados. Praticamente um

mini hospital, 24 horas funcio
nando, com toda equipe neces

sária para prestar o atendimen
to. Teremos mais médicos nos

postos, reajustamos o salário da
categoria em 30% justamente
para termos mais médicos. Os
Pamas com atendimento até
a noite. Uma grande parceria
com os hospitais. Ampliamos os

convênios, o Hospital Jaraguá
passou de R$ 5 milhões para
R$ 7 milhões ano, e para o São
José, o valor está sendo revisto.
Acredito que em 2014 a popula
ção vai sentir mais fortemente
as melhorias na Saúde. O Ade
rnar Possamai está sendo muito
feliz, respondendo à confiança
que lhe foi depositada.

,
Acredito que em 2014 a

população vai sentir mais
fortemente as melhorias na

Saúde. O Ademar Possamai
está sendo muito feliz.

Outra bandeira sua foi a
transparência. Em novem

bro, a Prefeitura passou a

divulgar o salário dos servi
dores efetivos e comissiona
dos na internet. Mas ainda é
preciso avançar mais. O que
se pode fazer?

Dieter« Para mim, uma das
questões que Jaraguá do Sul de
veria pensar é em adotar o Ob
servatório Social. Fiscalizar tudo,
principalmente no setor de com
pras. APrefeitura está aberta, que
venham aqui, acampem se for ne
cessário, me ajudem a fiscalizar.

CONHEÇA O
.

APTO DECORADO
E FAÇA A SUA SIMULAÇÃO
DO FINANCIAMENTO SEM

COMPROMISSO!

CONDOMfNIO DAS

PEDRAS

(47) 8406-4447
3376-2299

·3371-6310
www.proma.com.br

comercial@proma.com.br
� facebook.com/PromaConstrucoes

CRECI 12558.

soluções construtivas

POLÍTICA
FIM DE SEMANA, 14 E 15
DE DEZEMBRO DE 2013

Aqui mesmo em Jaraguá
do Sul, durante palestra na
Acijs, o governador Rai
mundo Colombo fez um dis
curso afirmando que a má
quina pública foi feita para
não funcionar. O senhor
compartilha desta opinião?

Dieter- Eu estou na máqui
na pública para tentar fazer com
que ela seja mais parecida com

a iniciativa privada. Eu sempre
me coloco no lugar de quem tra
balha no comércio, na indústria.
Essas pessoas querem ver seus

direitos respeitados. Algumas
pessoas pensam que no setor

público-não pode haver pressão
por resultado, mas tem que ha

.

ver sim. A população foi para as

ruas este ano porque quer ser
viços públicos melhores, mais
saúde, mais educação. A gente
não pode fazer politicagem fa
vorecendo uma ou outra cate

goria e todo resto paga a conta.
Em Jaraguá, a cultura é melhor,
mas o Brasil precisa das refor
mas, urgentes. Se a gente não
consegue mudar o Brasil, vamos.
começar por Jaraguá.

"
Se a gente não consegue
mudar o Brasil, vamos
começar por Jaraguá.

Ainda é cedo, o senhor
está terminando o primeiro
ano de mandato, mas é con
siderado uma das grandes
lideranças do PP no Estado.
Sendo assim, tem ambições
políticasmaiores?

Dieter - Não. A princípio,
meu objetivo é fazer um bom
governo em Jaraguá do Sul. Não
chego a projetar o futuro assim
não. Preciso estar focado nesses

quatro anos para tomar algu
mas medidas que são impopu
lares. Quem pensa só nas urnas

não faz as mudanças necessárias.
Este ano tivemos exemplo disso.
O corte de insalubridade, o fecha
mento da Codejas. Cobramos o

cartão ponto dos médicos, o que
fez com que muitos profissionais
pedissem demissão: Isso tudo
causa um desconforto, um des
gaste. Ainda teremos que atacar
a questão das calçadas, da pu
blicidade ao ar livre. Meu obje
tivo é fazer um bom trabalho,
esse é o meu plano.
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Reestruturação e novos caminhos
co

Antonio Bogo vê 2014 como um

ano emblemático, mas garante que

segu� �m, os pés 11� chão, Aos 25

anos, diz que estes quase sete anos de

atuação da Palazzo têm sido de gran
de aprendizado. Mudar a forma de

gestão, focando a estràtégia na redu
ção de custos fixos e o planejamen
to financeiro foi decisivo para que o

Produto
diferenciado

Ao contrário das cerâmicas fa
bricadas com argila, o revestimen
to com uso de cimento e de outros
materiais minerais como matéria

prima não concentra um número
tão elevado de fabricantes na re

gião Sul do país. Quando a Pala
zzo entrou no mercado eram qua
tro empresas, hoje são mais de 30
concorrentes. "É um produto di

ferenciado, fabricado apenas sob
encomendas, que se tornou nicho

graças às variações de aplicação.
Encontramos um espaço para
crescer porque apostamos no de

sign e na inovação constante", diz
Antonio Bogo. Atualmente, são 19
linhas diferentes e para março se-

rão lançadas outras seis. , ,

negócionão se inviabilizasse. Contou
para esta reestruturação com a ajuda
do pai, que antes o apoiava financei
ramente e, desde 20l0, se tornou só
cio. "Consegui mostrar para ele que
a empresa tinha plenas condições e,

agora, tenho certeza de que estava

certo em não vendê-la, como foi su
gerido", conta o empresário.

Participação
em feiras ajuda

VIsitar eventos ligados às áreas
de construção, arquitetura e decora

ção têm permitido à Palazzo acom

panhar as tendências do segmento.
Antonio Bogo aponta eventos como
Casa Cor e ExpoRevestir, maior

feira do Brasil na categoria, entre
outros, como decisivo para que a

marca se tornasse conhecida no

país. "Atendíamos quatro estados

e, após a participação neste evento,
aumentamos nosso alcance para 73

lojas especializadas em 24 estados,
as vendas cresceram 60%", informa.
Os planos agora são mais ousados: a
expectativa é avançar 80% até o final
do ano que vem. A Palazzo também
olha para fora e dentro de três anos

planeja iniciar exportações. J II 1! ' I

Planos para a
sede própria

Outra meta da Palazzo

Revestimentos, em 2014,
é construir sua fábrica em

-terreno próprio. A sede em

Corupá funciona em galpão
alugado, mas há negocia
ções em municípios da re

gião interessados em rece

ber o empreendimento. O

prédio deverá ocupar 1.500
metros quadrados e receber
novos equipamentos para
atender ao crescimento.

Com uma equipe enxuta, de
20 funcionários, a empre
sa deve duplicar o quadro.
O investimento na fábrica
deve chegar a R$ 1 milhão:

parte de recursos próprios e

outra de financiamentos.

I �Ç�!��YuR�
I Você, tranquilo.

(47) 3370..0212_

Aprendizado
Antonio Bogo participou até pouco tempo do Núcleo

de Jovens Empreendedores da Acijs-Apevi. Em 2013 não

conseguiu acompanhar as reuniões, mas guarda da expe
riência um aprendizado que o tem ajudado muito na con

dução do negócio. Cita a participação no projetoMentor de
Líderes, onde recebeu aconselhamentos do empresário Vi
cente Donini (vice-presidente daAcijs e presidente do Con
selho de Administração da Marisol) como determinantes

para o sucesso da empresa. ''Vivenciar este conhecimento

foi fundamental para compreender que para termos êxito

precisamos de determinação e perseverança, "mas também
de senso de organização e o controle absoluto da área finan

ceira, sem isso não se planeja nada".

GRUPO PEGORARO CONTRATA:

VENDEDIJR (A) PRACISTA I REPOSITOR (A) DE MERCADORIAS

!Requisitos: residir em Jaraguá do Sul; :possuir veículo próprio.
IAteressados enviar currículo para:

Jeticia.paganini@grupopegoraro.com.b.r
I'CRIJPOPSGORJ'lRQ

.

PEGORARDIff

íNDICE PERíODO

+10,0% 28.NOVEMBRO.2013

+0,04% 13.DEZEMBRO.2013

1.309,57 DEZEMBRO.2013

-0,14% 13.DEZEMBRO.2013

• +0,17% 13.DEZEMBRO.2013

PETR4 17,03 +1,01%
VALES 31,88 - 0,22%
BVMF3 10,81

_

-1,37%

0,5671 14.DEZEMBRO.2013

-0,83% US$108,690
-0,02% US$ 1235,430

COMPRA VENDA VAR.

2,3340 2,3355 -0,3%
2,2500 2,3900 0,0%
3,1994 3,2010 -0,24%
3,7961 3,7979 -0,46%
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Papai Noel com casa

aberta até domingo.
NATAL Pelo quarto ano o Centro Cultural Neue Heimat faz decoração especial

Natália Trentini

.

Sala, cozinha, quarto e escritório. Cada cômodo da
casa minimamente decorado com talheres, pratos,

toalhas e outros tantos utensílios do dia-a-dia. Tudo em
branco, verde e vermelho, lembrando, sem exigir esfor
ço algum do observador, uma data comemorativa que
se aproxima: o Natal. Sob os móveis, velas, bolas, anjos
e outras tantas figuras ajudam a compor o ambiente
montado na sede do Centro CulturalNeue Heimat.

Os próprios membros do grupo e coordenadores
traballiaram para trazer ao local amagia e encanto, tí

picos desta época. Até mesmo a rua foi decorada para
chamar atenção. Quem segue pela Alberto Santos
Dumond percebe o clima antes mesmo de visualizar
a pequena casa em estilo enxaimel. Nos postes foram
pendurados banners com palavras como amor, per
dão e paz sobre tecidos coloridos.

.A ideia dos organizadores é ofer�er para a comuni
dade um local que resgate as tradições natalinas. 'Tudo
surgiu durante uma viagem do grupo à Gramado, no
RioGrande do Sul, nos encantamos com a decoração de lá
e nosmotivamos a fazeraquijánoano seguinte", comentou
o presidente do Centro, Rogério Pellis. Desde então, já são

quatro anos que o espaço abre nas semanas que antece
dem oNatal para receber crianças, jovens e adultos.

A decoração pertence ao grupo, mas cada uma das
pessoas que participa das atividades culturais desen
volvidas ao longo do ano traz também coisas de casa.

Alguns dos itens são produzidos no próprio Centro,
principalmente pelas mulheres que integram o clube
de mães. Garrafas de plástico ganham cor, brilho e

se transformam em enfeites para a árvore e bolas de
.

isopor são forradas com retalho, aproveitando muito
material reciclável.

"Foram três dias de trabalho pesado para finalizar a
decoração. Sãomuitos detalhes e a cada ano vamosme
Ihorando, Esse ano têm até mesmo um pinheiro gran
de", comentou. Para valorizar osmembros do grupo, foi
feita a árvore de natal da família, com foto de todos os

100 integrantes.
Para o encerramento está agendado umAuto deNa

tal na noite de domingo. As apresentações irão aconte

cer em frente a casa. Uma mensagem de reflexão será

passada pela peça "O Viajante", encenada pelo Grupo
Artístico Teatral Scaravelho (Scar). Os dançarinos do

grupo típico prepararam um teatro natalino, com en

cenação da anunciação do nascimento de Jesus Cristo.
Tudo isso a partir das 20 horas. "Assim conseguimos
também divulgar o trabalho do Centro Cultural e atrair
mais pessoas para participar das atividades no próximo
ano", disse Pellis.

CASAPO PAPAI NOEL NEUE HEIMAT

Quando: Hoje e amanhã, das 1911 às 22h

AUTO DE NATAL

Quando: Domingo, às 20 horas. Local: Rua Alberto Santos
Dumond (lateral da Rua Bernardo Dornbusch), 800 - Vila Lalau

FOTOS LÚCIO SASSI

TRANSFORMAÇÃO
Sede do Centro Cultural ganha elementos

natalinos para encantar o público
.

..
"
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Bom dia!
Bom dia, urbe! Chegou mais

um final de semana. Hoje é dia 14
de dezembro de 2013. Dia nacio
nal do Ministério Público. Esta
mos chegando no Natal e o finde

promete altas temperaturas e

bons agitos sociais. A agenda fes
teira de nossa terrinha está lotada
e tem de tudo. É neste sentido que
começa mais uma coluna, que
será lida por mais de 30 mil pes
soas, fora os virtuais. Mas antes,
uma frase pra você curtir: "Seja
otimista. Se parece haver uma nu
vem negra sobre a sua vida, olhe
pelo lado bom, pode ser sinal de

que vai chover na sua horta".

,(47) 337S .,3D4-
.........�29-�-se

�(NlIee@?P�Í8
.3370-3242

CASAMENTO Gustavo Kuhnen da Silva e

Raquel Fachini casam-se neste sábado, na
Capela Noviciado Nossa Senhora de Fátima.
A recepção, em grande estilo, será no Baependl

Aniversariantes
de destaque
Os aniversariantes

de destaque de amanhã,
fiais conhecido como do

mingo, dia 15 de dezem
bro, são os meus amigos
ElaineKuhnen, esposado
Brother, Beto Fiscal, e o

promoter, Neni Junkes.
Parabéns, sucesso emui
tas felicidades.

Leitor fiel
O leitor fiel de hoje é o dentista Car

los Alberto Emmendoerfer, o famoso
Dr Caio. Ele também acompanha a co

luna todos os dias. Valeu mesmo!

Buxixo
Pelo fio vermelho, fiquei sabendo que

um político da urbe se deu mal dia des
ses. Atacou de Dom Juan pelo Whatsapp
e marcou encontro com uma moça num
motel da cidade. Chegaram, tomaram uma

espumante e troçaram juras de amor. Es
tava tudo perfeito. Mas, na hora do tchaka

.

tehaka na butchaka, a moça disse: "peraí,
mano, pra fazer amorzinho não é assim

nãol?", Tiroudabolsaum carnezinho de 12

meses dos pneus do seu golzinho e man

dou a resenha: 'Tá aqui, oh?! É só pagar"!
O rapaz coçou a cabeça, vestiu o sapato de
prego, pediu a conta e foi embora. Numa
hora dessas eu sugiro uma bem gelada na
mesa 12. Porfavor, Sr. Bruno!?

,
.

E hoje
O aniversariante em destaque hoje

é o jornalista e comandante da coluna
Mercado, no OCP, Ronaldo Corrêa. Fe
licidades!

COQUETEL Carlos Eduardo e Greyce Môser Murara,
quarta-feira, na inauguração da Ali Schulz High coneept.

Moa Gonçalves

NAS RODAS
Um casal gay anda

disfarçando, e muito bem, o
seu relacionamento. Mas as

más línguas dizem que os dois

já moram sob o mesmo teto. O
disfarce de só amigo é fachada!

Cada coisa, hein?

• • •

Meu brother, Nivaldo Freitas, da
Domini Pizza, vive um momento

especial ao lado das pessoas
que mais ama: a linda esposa,
Thaiane, e sua princesa, Maria

Laura. Bom demais!

• • •

O diretor do grupoWeg, ..
Ronaldo Klitzke, o Nôno, já

confirmou presença, dia 30 de
dezembro, na última Garage do.
ano. O encontro será no General

Kuster, em Piçarras. Até!

f
KAY�ÓS
� O T e 1..

�.
\�

DIPIL
Ind�tlltriil Qulmlea

S.A.C. 0800 702 5152
Rua Jose .Ieeutno Correia, 1300, Krn13

Industnal Zeferino Kukltnskl
Mnsearandubn � se - Bras!'

www.dipil.com.br

Jaraguá do sut: 473275-0808 Av. Prefeito waldemar Grubba, 1346-BiIependi'

Trocou idade
Ontem, quem recebeu o cari

nho dos amigos pela troca de ida
de foi a fortíssima morena, Gio
vana da Luz, a bela namorada do

poderoso "Capiva Monstro". Ela

completou 20 aninhos.Mil vivas!

Agradecimento
Recebi os agradecimentos da

Makely Klug, tia da Miss Brasil-In

fantil, nívelSantaCatarina, Kamilly
Klug, pela publicação de foto na

coluna. Não precisava agradecer.
Gente bonita eu faço questão que
o meu público fiel conheça.

MacDave
Logo mais, os baladeiros de

plantão terão destino certo para
mais uma noite de muita azara

ção, regada à e-music na Upper
Floor. A presença na noite é do
DJ Mac Dave e no warm up to
cam Alan Eduardo e Luca Luce

na. Imperdível!
1,( ." "

--
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moagoncalves@netuno.com.br

TE CONTEI'
• A profissional Leidiane
Marques, da Ademilar, está feliz
da vida. Tem recebido muitos

elogios pela sua presença
na coluna de Economia, na
Revista Nossa. Leidiane é

,gente nossa, é gente grande.

• Não esqueça: se vai pedir um
lanche, ligue para o Califórnia
Lanches, no 3054-3141. O'
melhor da cidade. Contado!

.. ,

• O meu abraço de hoje,
cheio de energias positivas,
vai para Dirce Schreiber. Ela
também acompanha o meu

trabalho todos os dias.
Valeu! Aquele abraço!

PRESENÇA A bela morena Sibeli Miranda, da Ric Record
• Hum ... Está tudo muito

quieto. Acho vem bomba por aí.TopMaison
As mulheres de bom gosto precisam acessar o site da Top Maison Camisas Femininas. É

umamais linda que a outra. Dá um clique, vai?! www.topmaison.com.br. De nada!
.. Com essa, fui!

Power I.pom
Blumenau' BaL Camboriú • Jaraguil dó Sul

[olnvílle • FlorianóP9Hs' Sã.o José
..

*Exoneração de responsabilidade: o modelO Kia Ceta10 recebeu a mais alta pontuação numérica entre os modelos do segmento de veículos médIOs no 2012 Brazíl Vehíde Ü1I)IT1eship Satisfation 5tudy da
j.D.Power.O estudo foi baseado emmais 00 6.500 respostas de propriétários que avaliaram 52 moiIelos 00 veiculas 00 passeio no Brasil. Os resultadas ao estudô são baseados em experiências.e perc�pções
de clientes pesquisados nos meses de abril a setembro de 2012. Suas experiências podem sofrer variações. Visite o site wwwjdpowerdobrasi�com. Fonte: lO. Power and Assoclates. Mais Alta Satisfação
Geral dó Olente.para fabricantl'S de yefculos 00 passeio. Declaração 00 Consumo.de Combustivel em confoonidade com aPortaria Inmetro n' 010/2012.

•
•• I, I 11 J f- Ü i"",,,II)�. tn. ;
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Imagine só: você está passando pela pizzaria
para matar afame e, de repente,ficafrente
afrente com Dave Grohl e companhia?
Esta situação, aparentemente surreal,
aconteceu na última segunda-feira, 9, para
osfelizardos queforam ao Rock &Roll Pizza,

:::�:::::� ::zz: cerca de um 'i================_!ano, o Foo Fighters não amoleceu e destilou
23 músicas diante de um públicoformado

I ;t�E���ijI�;��;�� I
. Porfalar em retorno, o FF também está
trabalhando em um novo álbum. De acordo

. i=============:
.

com o que vem dizendo Grohl, osfãsficarão ª

surpresos com a sonoridade do disco. Tão
surpresos quanto aqueles que só queriam
comer umapizza e acabaram testemunhando
o retorno da banda?Difícil dizer.

1=:1I
\ j"IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111I11I11I111I1II1It1ll1l1l1l111l1l1l1l1l1l1lUIIIIIIIIUl11U1U1II1l1U1I1l1l1l1l111l1l1ll1l11U1ll1l1U1II\III

E chegou a hora!
.

Enquanto você lê es

sas linhas, muita gente
está com torcicolo ou a

caminho de um.
Trata-se do evento

ZOOMBIE RITUAL

2013, que iniciou no

dia de ontem e segue
até domingo, com vários e importantes nomes do metal
nacional e internacional. Os destaques dessa edição ficam
com os gringos do KREATOR (Alemanha), D.RI.(EUA)
e BENEDICTION (Inglaterra) juntamente com várias
bandas nacionais como SEXTRASH, TORTURE SQUAD,
EXECUTER, entre outros. O evento ocorre anualmente na

Paulico e Vini

www.cabru1acult.blogspoLcom G paulicocabana@gmail.com I viniciuscabana@gmail.com (1 @cabanacult Ocabanacult

Filannônica
Depois depassarpor Itajaí e Blumenau, além de terparticipado da abertura do Fémusc, a

Orquestra Filarmônica da Scar leva a série de concertos do projeto "Caminhos daMúsica" (1
Balneário Camboriú. Desta vez, acompanhados do Coral da Scar, os músicos da Filarmônica
apresentam-se no domingo, dia 15 de dezembro, às 20 horas, na IgrejaMartin Luther, no centro de
Balneário Camboriú. O concerto terá a regência dos maestros Ricardo Feldens e Wanderli Siewerdt,
e da maestrina DeniseMohr. Oprograma vai reunir obras natalinas e a entrada será gratuita. O
projeto "Caminhos daMúsica" tem o patrocínio da Weg pormeio da Lei de Incentivo à Cultura do
governo federal e tem como objetivo divulgar a música eruditapara todos os públicos.

Literatura modema
�\\\\I1IUIIIIIIIIU1IIUIllIltIllIltIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIII1III11I1I11I1Ultlllll,f.

( ,

E hoje, das nhgo às.
14h30, o grupo de artes cê
nicas Colher de Pau, realiza
intervenções de literatura

I ��ª�ª���] I
I ��;:��::,ui:�;:�: I
\ )"IIIIIllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUUIlIIllIllIIlIlIlIltIllIIllIllIlIlIIlIlIlIllIlIllIUlIIIUIlIlIUI1U1l1l1l1l1l1l1l1l1U1t\\\\\"

Conheça três jeitos novos de
consumir literatura:

• Pague o capítulo
Black Crown é um livro-jogo,

desses em que suas decisões deter
minam o rumo da história. A nar

rativa nummundo distópico é mul

tiplataforma e você paga à medida

que quiser abrir novos capítulos e

elementos da história.

vez de vender o livro inteiro, pague
apenas pelo que lê. O preço final
do título é o mesmo que em lojas
comum. A vantagem está em eco

nomizar nos livros abandonados
antes do fim.

• Leia mais (de graça)
Que tal se juntar a outros fãs de

um livro para comprar seus direitos
e tornar o acesso a ele grátis? Un

glue.it é um serviço de crowdfun

ding para transformar títulos prote
gidos em creative commons. Ousado.

• Livropor quilo
O TotalBooX quer repensar o

modelo de negócio de ebooks. Em

Fazenda Evaristo, Rio

Negrinho e só vem cres

cendo a cada ano que
passa. Uma das novida
des deste ano é o servi

ço de "ZOOMBUS", que
consiste no transporte por ônibus a cada 3 horas direta
mente dos aeroportos de Curitiba e Joinville diretamente
para o festival.O idealizador e organizador do evento, Ju
liano Ramalho, já avisou que o festival só tende a crescer

e em breve deverá contar com nomes como AC/DC eME

TALLICA, por exemplo. A cada ano que passa, mais esse

festival impressiona.
. BORAREVERMUITOS AMIGOS
E POGARMUITO, MOÇADA!

PaulMcCarbtey
Paul McCartney encontrou um jeito divertido de de

sejar felicidades à esposa, Nancy Shevell, no aniversário
dela de 54 anos. Ele contratou uma banda cover dos Be
atles para tocar durante a festança realizada no Japão. O
grupo escolhido foi The Parrots, residente da casaAbbey
Róad Live House, localizada nas proximidades da capi
tal do país Tóquio, segundo o jornal The Mirror. Ainda
acordo com a publicação, o quinteto sequer fala inglês de
maneira aceitável, mas eles semostraram prodigiosos ao
imitar atémesmo o sotaque de Liverpool do Fab Four. "A
primeira vez em que ouvi os Beatles foi em 1963, quando
tinha 8 anos", disse Mamori Yoshii, que interpreta John
Lennon na banda. "Eu não entendia uma palavra, mas
ainda assim costumava cantar junto". O momento ápice
da noite foi quando Paul, que está no Japão por causa da
turnê do discoNew, subiu ao palco e,junto com o Parrots,
executou o hit dos Beatles "I SawHer Standing There".
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Aguapara beber saúde
A água é o líquido fundamental para

a vida. O corpo humano é constituído
de 70% de água, o que faz dela um nu

triente indispensável à saúde, pois todo
o funcionamento do organismo depende
da água. Além de distribuir os nutrientes

pelos diferentes órgãos do corpo, a água
ajuda a regular a temperatura do corpo,
eliminar as toxinas através da urina e da

transpiração, estimular o funcionamento
dos intestinos e manter a pele hidratada.

Quem consome água em quantidade
suficiente durante o dia auxilia seu corpo
a ser mais resistente a doenças e funcio
nar adequadamente. Especialistas acon
selham a ingestão de no mínimo 2 litros
de água (cerca de 8 copos por dia), ape
sar de a quantidade necessária depender
da temperatura do dia, da intensidade da
atividade que se realiza, do tipo de traba

lho, se exposto ao solou não.
No verão, a atenção para a hidratação

é maior. As altas temperaturas exigem
maior frequência e volume de ingestão
de água, pois transpiramos mais, prati
camos mais exercícios físicos, dentre ou
tros, e consequentemente desidratamos
com maior facilidade. Crianças e idosos
merecem maiores cuidados nesta épo-

ca do ano também, pois não sentem ou

não entendem o que é sede e dificilmente
hidratam-se sozinhos. Portanto é neces
sário oferecer água com mais frequência.

Seguem cinco dicas para você criar o
hábito de tomar água ao longo do dia e

de forma correta:

1. Beba Um copo de água em je
jum todos os dias.

Neurologistas afirmam que ela ajuda
a oxigenar o cérebro e potencializa o fun
cionamento da memória e do raciocínio;

2. Preocupe-se em não sentir
sede.

A sede é um sinal que você está desi
dratado. Previna isso estabelecendo uma
rotina, como beber um copo de hora em

hora, por exemplo.

to a você.
Pode não parecermuito cômodo, mas

é a única forma de se manter hidratado
fora de casa. Seja no trabalho, carro ou

academia, ela estará sempre acessível.

de água. Por mais afazeres que tenhas

para cumprir, a água é tão vital para a

vida quanto o oxigênio que respiramos.
Outros líquidos saudáveis também

podem fazer parte da hidratação diária.

Aproveite as frutas da época para sucos e

até mesmo a água de coco natural, que é
um excelente isotônico. A vida depende
de como você a leva _e ser saudável e ter

qualidade de vida é uma escolha, basta
_

querer. Observe seus hábitos, veja se es

.

tão de acordo para ter uma vida saudável
e procure ajuda sempre que necessário!

3. Beba 30 minutos antes e 1

hora após -as refeições.
Este intervalo é necessário para a di

. gestão não ser prejudicada e não causar

aquela famosa "sensação de peso". E, acre
dite, esse hábito aumenta a saciedade.

5. Água pode ter sabor.
Se você não é acostumado a beber

água pura, crie uma versão aromatizada
colocando folhas de hortelã, alecrim, ca
pim-limão, rodelas de laranja ou limão.

4. Carregue uma garrafinhajun-
.

Priorize no seu dia-a-dia a ingestão
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Livro

FIM - Fernanda Torres
o público brasileiro acostumou-se

a ver Fernanda Torres no cinema, no
teatro ou na televisão. Com 'Fim', seu
primeiro romance, ela consolida sua

transição para o universo das letras. O
livro focaliza a história de urn grupo de
cinco amigos cariocas. Eles rememo

ram as passagens marcantes de suas

vidas - festas, casamentos, separações,
manias, inibições e arrependimentos.
Álvaro vive sozinho. Passa o tempo

.• de médico em médico. Não suporta a

DVD

2Cellos .; Uve atArena Zagreb
O novo DVD do 2Cellos, "Live at

Arena Zagreb", traz uma emocionante
performance ao vivo filmada em sua

terra natal, a Croácia, para uma plateia
de 25mil fãs. O DVD conta com os dois
enormes sucessos do 2Cellos no You
Tube: "Smooth Criminal" e "Welcome
to the Jungle", e também com um trio
de suas populares releituras de músi
cas do AC/DC: "Back in Black", ''You

ShookMeAli Night Long" e "Highway
to Hell". Para deixar o set ainda mais

redondo, há ainda seus incomparáveis
covers de músicas de Jimi Hendrix,
Coldplay, 'U2, Red Hot Chili Peppers,
Nirvana e Sting, além de um repertó
rio erudito que demonstra todo o vir
tuosismo da dupla. Filmado em junho
de 2012, inclui também um bônus com
cenas de bastidores.

Borderlands está de volta! Uma
nova era de shooter e loot está prestes
a começar. Jogue como um dos quatro
novos caçadores do Vault desafian
do urn massivo e novíssimo mundo
de criatúras, psicopatas e a brilhante
mente do mal, Handsome Jack. Faça
novos amigos e os ajude com toneladas
de armas e lute com quatro jogadores

ex-mulher, Sílvio é urnjunkie que não

larga os excessos de droga e sexo nem

na velhice. Ribeiro é um rato de praia
atlético que ganhou sobrevida sexual
com o Viagra. Neto é o careta da tur
ma, marido fiel até os últimos dias. E
Ciro, o Don Juan invejado por todos -

mas o primeiro a morrer, abatido por
um câncer. São figuras muito diferen
tes, mas que partilham não apenas o

fato de estar no extremo da vida, como
tambéiií a limitação de horizontes.

em modo co-op ou tela dividida em

urna busca, sem descanso, por reden
ção através do não conhecido e impre
visível planeta Pandora. A versão Goty
de Borderlands 2 inclui:

Estreia de conteúdo:
• Gaige, a classe de personagem

Mechromancer, pacote armas, Golden

Key, relíquias do Vault Hunter.

Clique animal
NOS LEVEM PARA CASA!

.

Estes dois fofos foram
encontrados na rua e agora

aguardam por um lar. Machos,
já comem ração e sabem usar

a caixinha de areia. Receberam

aplicação de anti-pulgas e
tomaram a primeira dose de
vermífugo. São brIncalhões e
cuidam um do outro. Contato:

Keitti no telefone: 8819-2881 ou

no e-mail: keittilee@gmail.com

.
.

Envie a foto do seu animalzinho para contato@beatrizsasse.com.br ou êncontre um companheiro
de estilJlação nas páginas do Facebook da Ajapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

. Aniversariantes

14/12

Alexandre Boddenberg
Amario Zech

Bryan da Costa

Carla Fernanda Picolli
Cristiane Schuler
Daniel H. Boncowski
Daniel S. Pereira
Evanir Nonato

Fabiana Draeger
gabriel rossito
Gabriela Volpi
Gretiza Rangletti
Henrique R. da Cruz
Hilário M. Wagernowsky

• Igor Martins
Jeovana Pechebilski

Jhonatan Abílio dos Santos
Pelens

Jonatan G. Trentini

Josiane L. Macedo
Julio C. M. Floriane

leticia rossito
Luana Macedo
Maicon Alexandre Cardoso
Marcelo Fabiani
Maria RairTlUndi
Matheus Teston Vieira

Miqueias Natan Bienert
Moacir v. Vegew
Odete Campregher:
Otilia Schwirkowski

Rosangela L. Correa

Roseli Selke
Silvia P. Vieira

. Soraia C. N. Kellner

Tiago Rodrigo
Tiago Rodrigo Bachmann

Viviane K. Dzonek

• Rodrigo Phavanello - Ator

15112

Adriana Murara

Alexsandro Moraes

Alvaro Bertoldi
Barbara C Pianezzer
Beatriz E. Lunelli

Catia S. Welter

Claucia Schwardz
Claudimir A. Gonçalves
Cristiane Martins'
Cristiano Nurinberg
Eduardo Andrei Peters
Eduardo Muller
Estela M. R. Parma

Everton F. Linemann

Fernando Martins

Filomena Sogliato
Graziela da Costa

Hilton J. Gorris
Iria Isberner
Irineu V. Alves
Jonathas da Silva

Maria E. Hindlmayer
Monica S. E. Lemes

Nayara Elyzabeth Marquardt
Paulo da Silva Ramos

Rildô Ruediger
Rodrigo J. Herr

Rodrigo Ortiz
Ruth B. Zimmermann

Thais Bublitz

Thalissa Henn Fagundes
Valcir Sifert Wendorft
Vanil Frediano

Wilson Kanigoski

JogojXBox 360
Borderlands 2 - Edição Jogo do Ano - X360

• Cristiana Oliveira - Atriz

16/12

Adairto Nasato
Adriano Nunes Junior

Alexandra Voigt
Ana B. Stiz
Anderson Michael Hornburg
Arduino Pedrotti
Arnildo Zoz

Daniel Paulo Grott

Denise C. Konchi

Diego Luiz Dias

Edson L. Batistão

Felipe B. G. da Silva
Geni Andrade

Gisele Gervin
Ilda Lopes
Ivam M. Fodi

Ivan schoel
Jenifer Inacio

Joseane de Borba Zehnder
Julie A. N. Poglia
Maiara Baier

Marcelo de Oliveira Freitas
Marise M. Laube

Matheus A. Muller
Matheus Eduardo Weber

Gessner
Mirtes Flor Siewerdt

Rainizio Radünz

Suelen Nitzke
Thomas H. Pivotto
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Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25
Centro - Jaraguá do Sul - sc

www.bertaimoveis .com

Metragem"
com 40 IM t,

Valor" R

, Galpão. com 686 m- com 02 banheiros. ! Galpão. co.m272,87 m- comoz banheiros.
I R$ 7000,.00 R$ 2800,00
\._---------- -_ _______/ \.�-�_._-�-_._--�-

i APARll\MENTOS

J
I REE 11007· centro- Apartamento com 02 dormitórios. sala.

I cozinha. banheiro;área de serviço e gar, - R$ 650.00 + cond,
, REf I lOtO· Ilha da ríguetra- Apartamento com 01 suíte. OI
, donnítõrío. sala. cozinha. banheiro, área de serviço e garagem �

I R$ 650.00 -i cond. fixoR$ 105.00

I Rr.:F.
11001 • Baependi- Apartamento com 01 suíte.02.

dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem
i R$ 650,00 + cond.

t RE� 11047· Vila Nova- Apartamento com 01 suíte. 02
1 dormitórios, sala, cozinha. banheiro, área de serviço e garagem -

iiIliiCl....,;�......

· f�;;;nzi. Sala comercial com 40 m' com 01
.

' I II banhetro- RS 550.00 + cond,
.

I
.

Sala Comercial -

II Casa alvenaria com O 1 suíte, 021 ! REE 12002 - Centro"

s.
ala

c.omerCial
com 34.93 m'·

1I aproximadamente 60 m2 com I dormitórios e demais I R$ 450.00 + cond.

I i banheiro IL dependências - R$ 1.000,00 !:
REE 12006 - Vila Lenzi . Sala comercial com 45 m'·

__) \,__R$ 600é�� + cond. .J _ ........J �R$ 550,00 -i-cond. __)

. Locação
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D A
IMOBILIÁRIA

CENTRO

Côd. 501 - ÁPARTAMENTO, bairo João Pessoa, COO!

61,45rn', 1 suíte + 1 dorrritó!io, banheiro e lavabo,
sacada COO! churrasqueira A par1ir de R$155.000;OO

Coo. 515 - APARTAMENTO, com 115m2 área
privativa, suíte máster + 2 dormitórios, sacada
com churrasqueira, 2 vagas de garagem. O
condomínio oferece piscina, salão festas e

espa o fitness. R$ 380.000,00

Côd 581- APARTAMENTO, Bairro Bana do Rio Cerro,
Residencial Villa di Modena, com 75rn', suíte + 1

dormitório, preparação para split. R$145.000,00 W
andar) e R$149.000,00 (2" andar).

COMERCIAL BAEPENDI

fi'
.J

Cód.176-CASAALVENARIA, com 100m', 1erreno
com 452,02rn', 3 dormitórios. R$ 350.000,00

l
IMOBILIÁRIA

Pierrnann

LDCACÃO
Galpão 370m" + bwc, Águaverde.Râ 4.400,00.

Galpão 98 m" + bwc.êaependí. R$ 1.000,00.

Galpão 400m"+ bwc, Ilha da Figueira, R$ 2.600,00.

SalaComercial60m" + bwc, VIla Lenzi, R$ 600,00.

SalaComercial62 rn! + bwc, VIla Lenzí, R$ 650,00.

SalaComercial43m" + bwc, VIla Lenzi, R$ SOO,OO.

Apto 2 dormitórios, bwc, sala. cozinha. área de
serviço, garagem, sacada, jaragué Esquerdo, ].$

750,00 + R$ 30,00 Cond.

Apto 3 dormitórioslsuíte), bwc, sala, cozinha, área
de serviço, garagem, sacada, VIla Lenzi, R$ 830,00

+Cond,

Apto 3 dormitórios (suíte), bwc, sala, cozinha, área de
serviço, garagem, sacada, Rau, R$ 680,00 + Cond.

Sobrado 4 dormitórios, bwc, sala, cozinha, área de
serviço, garagem, sacada, VIla Lenzi, R$ 900,00.

Estrade Nave

Ref P3952 - Geminado 2 dor
mitórios, bwc, sala, cozinha, área de

serviço, copa, vaga de garagem,
R$ 137.000,00.

Plantão:
9135·8601
9636·6160

3371-0099

Parelmóveis
www.parclmoveis.com.br

aluguel@dual.ilnb.br
lucas@dual.ilnb.br
www.dual.im.br

R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

COMEROAlOU PRÉDIO RESlDENOAl

119 - CASA RESIDENCIAL OU COMERCIAL,
Bairro Vila Nova, com 100m', terreno com

4.000m', 3 dormitórios e demais dependências.
R$ 2.50Q.000,00

Ref. PIBI Casa 3 dormitórios (Suíte),
escritório, lavabo, salas, cozinha

sobmedida, área de festa, vagas de
garagem, R$ 680.000,00.

Cód. 240 - TERRENO, Bairro Ilha da Figueira,
com 771 m2, frente em 26,42m .. R$ 480.000,00

LOCAÇÃO
CONSULTE NOSSAS OPCÓES DE TERRENOS E

GALPOESI

Cód 72: SALA COMERCIAL, Bairro Centro, cem 185111',
2 banheiros, cozinha. R$ 3.600,00.

CíJd. 38-SALACOMERClAL, CenIro, com 65m'. R$ 760,00
+ taxa iIebo+l- R$ Z7,oo

CíJd. 18- CPSA, l1ada=- can 2 cbrriIá'os, sala,
cozii1a, área de seriI;o

R$ 576,lotJmJto e 1 vaga de ga:

Cód. 84 CM3A, BaÍro EstradaNovacom 2 dotrritOOos, sala,
cozinha, 1 barlhefo, 1 área de setW;o e 1 vaga de garngem.

R$485,00

Cód. 58 APARTAMENTO, Baino Vila Nova, 1 suliB + 2
quartos e 2 vagas de garagem. R$1.020,OO + cond.

�g���'�oze�v,;Je's!:eIiBR$�2��+���a
Cód. 94 Afl'RTAMENTO - CenIro, 62m', 2 dooriIIlrios, sacaIa
can� e 1 vagadegarngem R$ 700,00 + cond

Cód: 36 - SALA COMERCIAL - Centro, com 30111'.
R$l.l00,OO. DE FRONTE COM A PRINCIPAL.

Cód. 86- GALPÃO,Bairro Barra do Rio Cerro, com 1500111',
terreno com 6.118.86m'. R$ 9.000,00 Proximidades da

Ciluma.

Cód. 95- GALPÃO, Bairro Vila Lell2i,Construção com
450111', Esclitóno na parte da frente. Terreno com 1.100111'.

R$ 4.500.00 Proximidades Viaduto.

TERRENO, Bairro Ilha da Figueira. 500m', muros nas
laterais e fundos. R$ 250,00.

Ref.: P84291 terreno
Área 367,10 m2
R$ 92.500,00

264 - TERRENO, Bairro Barra Rio Cerro, com
800m', rua sem saída. Vista Previlegiada da

Cidade!. R$ 260.000,00

TERRENOS/CHÁCARAS
lD1eamen1D Adelina· LDIes- Schroeder a partir de AS 80.000.00

Cód. 240-T""'c:�.IIit��":&icom arealotal

coo. 200- Terreno, Bairro Amizade, com areade 35fin'. A$110.000,00
Cód. 203· T"",,,o, BairroCzemi""cz, com área de 57B,75m'. Frente para

a principal. R$ 535.000.00
Cód.. 210- Terreno, Bairro Ilha <laRguei" com área de l247m'.liIl<la

Vota. R$190.000.00
Cód. 211- Toreno. Bairro -.� Nov� com área de 1.822m'. R$ 800.000,00

Cód. 226- Terreno, Bairro Nereu Ramos, com área de 349,16J1l2.
A$117.000.00

Cód.m Terreno, Bairro Aoua \IeIde, com área de 42Orn'.li1<1a-'s1a
RS220.ooo,oo

CM 245- Terreno, Bairro Baepeml, com área tOOll <t 325m',
coot01do UITlj! casa demade;ra.A$ 230.000,00

Cód.. 24a.T"",,,0. BOfTO Agua \IeIde. com area lotai de 9.284,5Om', um
gaJp30 de21X1m', 2 apartamentos de 11X1m'cada. 2 casas de alvOlana

urna de 100m' e outra de 70m'. R$ 3.500.000,00
CM 250- Terreno comercial, Bairro Três Rios do SUl. com área

tolal de 352m'. R$100.000,00 -

Cód. 255- Terreno CIlIIlIlfdal, BaifTO Joao Pessoa. com área tOlal de
3.31X1m'. R$1.000.ooo.00

c��J�=u�=��J�,=��f'
_oro,=::�?'R$de�2 t.goas.

Cód. 205- T"",,,o, llaifTO Tna Martins. com área tOlal de 350m'.
RS 80.000,00 AceiIa Rnandamento Bancário.

Cód. 208- Tonro._<m AI1Kj.Jai COO1 areatà3 de 110.00Jm'.

Cód. 23�f;:�"�n'o�=:�45Om' e
contendo uma casa mista de 50m2. R$ 230.000,00

. Aceita imóvel na negociação. •

Gód. 23+ Terreno, Bairro Estrada Nova com área total

Cód 2M-Ter!O:r;;;��� áreatOOll de .

899.058,3Om'. RS 650.000,00
Cód. 24l> Terreno.BaifTO Santa lJ.l1ia com área lotai de

6.703.10m'. A$ 300.000,00
Cód. 24S. Terreno, Bairro -.. Nova, com área lotai de 8.256m'.

R$1.290.ooo,00
Cód. 25S. Terreno, Schroeder, Bartu Centro Sul, com área tOOll de

1.201 ,20m'. RS150.ooo,00

bwc, sala, cozinha, área de

serviço, garagem, R$ 350_000,00,
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3371-0031
Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

REF: 6484. APARTAMENTO. NO. BAIRRO JOÃo. PESSOA
SEMI MOBILIADO Co.M 02 QUARTo.S, SALA COZ, BWC,
LAV E GAR. Co.ND, VILLAGE STARI\. FICAM OS MÓVEIS

SOB MEDIDA DA coz. MESA E ARMARIO DA SALA BWC E

QUARTO. VALo.R: R$ 140,000,00

REF: 6446 APARTAMENTO NO. CENTRO. ÃREA ÚTIL DE

97,73 M2 UTIL. 01 SUITE MAIS 02 QUARTOS;SALA DE:

ESTAR;COPNCo.ZINHAOIBWC;LAVANDERIA;OlDEPOSITO
E GARAGEM PARA 1 AUTo.MÓVEL. VALOR: R$ 190.000,00

REF: 6438.RESIDENCIAL TUBS. APARTAMENTo.S NO. BAIRRO. AMI
ZADE. EXCELENTE LOCALIZAÇÃO. 02 QUARTo.S, SALA Co.ZINHA
BWC, CHURRASQUEIRA VAGA DE GARAGEM, EXCELNETE ACA
BAMENTO. 64,00 M' DE ÃREA PRIVATIVA ENTREGA EM DEZEMBRO

DE 2014. Co.NDIÇÓES DE PAGAMENTO. FACILfTlDAS, ÚLTIMAS
UNIDADES DISPONíVEIS. VALOR Ã PARTIR DE R$ 160.000,00

INCo.RPORACÁo.
R-721.072.

REF: 6452. APARTAMENTo.S Co.M 01 SUíTE MAIS 02 QUARTo.S.
RESIDENCIAL ACRE, NO. JARAGUÃ ESQUERDO. 01 SUíTE MAIS 02

QUARTo.S, SACADA Co.M CHURRASUQUEIRA. Po.SSIBILlDADE DE
DUAS VAGAS DE GARAGEM. PRo.NTo. PARA Mo.RARI!L

VALo.R: Ã PARTIR DE R$ 252.000,00

.REF: 6432, T'ERRENO NO CENTRO. ÁREA DE 308,00tvF,
RUA EQUADOR,

VALOR: R$ 330.000,00,

MUITAS OPORTUNIDADES NO WWW.IMOBILIARIAMENEGOTTI.COM.BR��
'A DISPONIBILIDADE DOS PRODUTOS BEM COMO SEUS VALORES ESTÃO SUJEITOS ÀALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO,

-

LOCAÇA0
-CASAS,

BAIRRO. JGuA ESQUERDO. -RUA Ho.RACIo. PRADI, N 37-

02QTo.S, SI., CÜZ, BWC, LAVR$ 400,00
RUA Ho.RACIü PRAOl,N" 218 -03QTo.S, SL, Co.Z, BWC, LAV

E GARAGEM .R$ 750,00
BAIRRO. jGUA ESQUERDO. -So.BRADo. PARTE SUPERIo.R

-RUA JüÁd JANuARIü AIRüSü, i067 -01 SUITE,02 QTüS,
SL, CÜZ, BWC, LAV E GARAGEM,R$ 1.200,00
BAIRRO. ILHA DA FIGUEIRA- RUA MANüEL DüS

SANTüS,N" 500,00 -02QTüS, SI., Co.Z, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 650,00

RUAANTo.NIü PEDRI -02QTo.S, SL, Co.Z, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 660,00
BAIRRO. Ts!S RIo.S DO. SUL -02QTo.S, SL, Co.Z, BWC, LAV

E GARAGEM.R$ 750,00

CASA Co.RUPA - RUA ANO. Bo.M, N" 1380 -02 QTüS, SL,

CÜZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 450,00
RUA IRMAo. LEANDRO., 1815 -02 QTo.S, SL,.CüZ, BWC,
LAV, R$ 655,00
BAIRRO. BARRA-RUA ANGELO RUBINI,N" 994 -02 SUITES,02

QTo.S, SI., coz, BWC, LAV E GARAGEM,R$ 4.500,00,
BAIRRO. VILA RAU -RUA ANTüN FRERICHS,N" 415 -01

SUITE,02 QTo.S, SL, CÜZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 950,00
-RUA EVARISTYo. FRANCENER,N" 415 -OI SUITE,02 QTüS,
SI., CÜZ' BWC, LAV E GARAGEM.R$ 990,00
-RUA ERWINü MENEGüTTI,N" 984 -03 QTüS, SL, CÜZ'
BWC, LAV E GARAGEM,R$ 950,00

BAIRRO. CENTRO. -RUA WALTER JANSEN,N" 74 FRENTE

-03 QTüS, SI., CÜZ, BWC, LAV E GARAGEM,R$ 1.200,00
RUA WALTER JANSEN,N° 74 FUNDüS -02 QTüS, SI., CÜZ,
BWC, LAV ,RS 750,00
BAIRRO. sxo LUIS -RUA FRANCISCO. HRUSCKA,LT 148 -02

QTüS, SL, CÜZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$530,00

APARTAMENTüS:

-MAL. DEüDüRü DA FüNSECA, 855' -02 QTü, SL, CÜZ,
BWC, LAV,E GAR. R$600,00 EDIF. MENEGüTTI

·GOV JüRGE LACERDA, N" 373- 02 QTüS, SI., CÜZ, BWC,
LAVCHURRASQUEIRAGAR. R$ 700,00 -EDIF.FERRETTI II
-RUA NELSüN NASATü, N 46 -02 QTüS, SL, CÜZ, BWC,
LAV, SACADA, GAR R$ 630,00 -EDIF. FERRETTI I
-RUA NELSüN N�SATü,N"43 -02 QTüS, SL, CüZ, BWC,
LAV; SACADA, GAR, R$ 700,00 EOlEGRAM RAMA

-

-RUA PRES. EPITACIü PESSüA -02 QTüS, SI., CÜZ, BWC,

LAV, SACADA, GAR,·R$ 600,00 EDIF JARAGuA I

-RUA GOVJüRGE LACERDA,N" 310 -02 QTüS, si, CÜZ,
BWC, LAV; SACADA, GAR. R$ 700,00 -EDIF.STA LUZIA

-RUA üSCAR MüHR,N" 77 -OI QTü, SI., CüZ, BWC, LAV;
GAR R$ 450,00 EOlF.NATALIA SCHIüCHET

-RUA AV MAREC. DEüD DA FüNSECA,N"972-01 SUITE,
02 QTüS, SL, CÜZ, BWC, LAV; SACADA, GAR R$ 1.850,00
-EDIF. RüYAL BARG

-RUA BARÁü DO. RIO. BRANCü,N"309 -03 QTüS, SI., CüZ,
BWC, LAV, GAR. R$ 1.000,00

BAIRRO. CZERNIEWlCZ-R FRANCISCO. TOm: N" 960 - 02

QTOS,SI.,CüZ,BWC,LAV EGARR$650,ooEDIF,GUlLHERME

RUA PARANA,w 108- 02 QTO, SL, CÜZ, BWC, LAV,E

GAR. R$ 450,00
-BAIRRO. VILA LENZI, RUA MARIA UMBELINA DA SILVA,

N" 500 -ioro, SL, CÜZ, BWC, LAV R$420,00
RUA MARCELO BARBI, N" 314 - 02QTüS, SL, CÜZ, BWC,
LAV E GAR.R$ 440,00

RUA roxo ANOs! DüS REIS,S/N -OI SUITE, 02 QTüS, SI.,
CÜZ' BWC, LAV; CHURRASQUEIRA GAR. R$ 910,00EOlE
BELA VlSTA

BAIRRO. TIFA MARTINS -RUA 766, ADELAIDE TüFFüL - -

LOT.Co.RUPA -2QTOS, SL, CÜZ, BWC, .LAV E GARR$380,00
BAIRRü,TIFA MARTINS -RUA JüSE NARlüCH, W 1606

-02QTüS, SL, CÜZ, BWC, LAV E GAR,R$ 350,00
BAIRRO. VILA NüVA -RUA EMMERICH RURSAM, N" 45 -OI

SUITE, 02 QTüS, SL, CÜZ, BWC, LAV CHURRASQUEIRA
GAR. RS 850,00 EDIF. DNA. WAL

RUA ANGELo. TüRINELLI, N" 199 -OI SUITE, 01 QTO, SI.,
CüZ, BWC, LAV; CHURRASQUEIRA GAR, R.s nO,ooEDIE
CüPENHAGEN ...-

-RUA GUILHERME C.WAKERGAHGEN,N" 614 -03QTüS, SI.,
CüZ, BWC, LAV; SACADA GAR R$ 6OO,ooEDIF. VILA NOVA

-BAIRRO. JGUA ESQUERDO. -RUA WALDüMIRü

SCHMITZ,W 160 -2QTüS, SL, CÜZ, BWC, LAV E GAR.

RS500,00
-RUA ADüLARATA DALRI PRADI,N" 126 -2QTOS, SI., CüZ,

R$ 470,00 CüND. DAS ARVüRES -EOlE ARAUcARIA
-BAIRRO. ILHA DA FIGUEIRA -RUA GUILHERME

BEHLING,N" 60-01 SUITE ,2QTüS, SI., CÜZ, BWC, LAV,E
GARR$750,00 EDIF, CLAUDEMüNET

BWC, LAV E GAR,R$ 520,00
BAIRRO. AGUA VERDE cRUA BR 280,W 1570 -2QTüS, SL,
COZ, BWC, LAV E GAR,R$ 550,00 EOlE BRASILIA BELT

RAMINl

BAIRRO. AGUA VERDE -RUA BR 280, W 1570 -2QTüS,
SL, CÜZ, BWC, LAV E GAR.R$ 480,00 EOlE BRASILIA
BELTRAMIN

BAIRRO. ESTRADA NüVA -RUA CLARA SCREINER VER

BmEN, N" 87 -2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV;SAC. C/ CHUR

RASQUEIRA E GAR,R$S90,OO
RUA JüSE PICüLLI,522 -2QTOS, SL, CÜZ, BWC, LAV E GAR.

R$530,00
BAIRRO. TR!s RIüS DO. SUL -RUA ADAMANDü FRED

ERICO. JüSE KLEIN, N"85 2QTüS, SI., CÜZ, BWC, LAV;SAC.
C/ CHURRASQUEIRA EGAR,R$500,00
RUA PREE JüSE BAUER,W 131 -OI SUITE, 02 QTüS, SL, TERRENü-RUA JüS� THEüDüRü RIBEIRO. - ILHA DA

COZ, BWC, LAV; SACADA GAR, R$ 700,00 EOlE ATLANTIS FIGUEIRA - 30X60 M2 R$ 1.120,00

RUA REINüLDü BARTEL,N" 390 -03 QTüS, SI., COZ, BWC, CASA CüMERCIAL -RUA MAX WILHEIM, W 258 -03

LAV; SACADA GAR. R$ 1.050,00 EDIF.ESPLENDüR QTüS, SI., CüZ, BWC, LAV E GAR ,R$1.800,00-100M2

BAIRRO. JGUA 99 -RUA PASTüR HARüLDWILLIAN,N 424 SALA CüMERCIAL -RUA roxo JANUÁRIü AIRüSO, +/-
- 2QTüS, SI.,coz,BWC, LAV EGAR,RS 500,00 100M2 -R$ 2.000,00,

.

RUA JüSE EMMENDüERFER.N"1643-01 QTü, SL, CÜZ, GALPAü GUARAMIRIM -RUA MARIA LOPES DA SlLVA,N

BWC, LAV E GAR R$ 550,00 EDIF.EMILIü 188 -154M2 RS1.000,00
-RUAWALDEMAR GRUBBA,N" 2700 -01 SUITE,Ol QTü, SL, GALPAü -VlLA LENZI -RUA PADRE ALBERTO.

CÜZ, BWC, LAV, SACADAGAR R$ 899,00 EDIEVENEZA JACüB,N"153 -160M2R$ 2,000,00
BAIRRO. JüAü PESSüA -RUAARTHUR GüNÇALVES DE SALA CüMERCIAL -RUA GUILHERME C.

ARAÚJO., 2QTüS, SL, CÜZ, BWC,SACADA LAV E GAR. WALKERHAGE,N" 6Z4 - 30 M2 R$ 630,00

KITINETE

BAIRRO. -sxo LUIS -RUA FRANCISCO. HRUSCHKA, LOTE
148 -sxo LUIZ - 01 QTO E CÜZ JUNTO., BWC. R$ 250,00

BAIRRQ -SAü LUIS -RUA FRANCISCO. HRUSCHKA,N"916
-1QTü, SL, CÜZ, BWC, LAV E GAR,R$ 530,00.
BAIRRO. - VILA RAU - RUA CARlüS ZENKE,W 224 -

01QTü,CÜZ E BWC. - R$ 300,00
BAIRRO. -CENTRO. -RUAAVMAR. DEüD. DAFüNSECA,N"
88- 1QTü, SI., CÜZ, BWCE LAVRS 450,00
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APARTAMENTOS

]�AV]ENNA

-Area privativa Ill,OOro'
- Lavabo Social
- Cozinha e churrasqueira
integrada ao living
- 2 Vagas de garagem
- Rua Eugênio Nicolini - Centro

","""

3275-1594

Rei. 1000 - Vila Rau - Com 01 quarto, cozinha, banheiro, área de serviço e

garagem. R$ 550,00
Rei. 1001 - São Luis - Com 03 quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de

serviço com espaço extemo para carro, não é coberto. R$ 800,00.
ReI. 1002 - CENTRO - Para fins comerciais - Com aproximadamente 600m', sala,
cozinha mobiliada, lavabo, dispensa, sala com churrasqueira, 02 suites 01 deas
com hidro, 06 banheiros + 03 quartos, adega, casa de máquinas, possui uma

casa para o caseiro, água e luz individual. R$ 8,500.00.
Rei. 1003-lIha da Rgueira - Com 03 quartos, sala, cozinha, banheiro, copa,

dispensa lavandefia e garagem. R$ 900,00.
ReI. 1005 - CENTRO - Para fins comerciais - Com 04 salas, 02 banheiros, cozinha,
área de serviço, 01 sala separada nos fundos, garagem pra 03 carros.R$ 2.200,00.

Rei. 1007 - ESTRADA NOVA - Com 01 suite + 02 quartos, sala de estar, sala
de jantar, cozinha, banheiro, área de serviço garagem para 02 carros com chur

rasqueira e banheiro. R$ 1.200,00.

R e s d e n c e

1 Suite+ 2 Dormitórios

Cód_ 131 - Centro - Apartamento
com suíte + 2 qtos , dep. empre
gada com bwc de serviço, 2 vagas

conjugadas - R$ 398.000,00

Cód. 0192 - Ilha da Figueira - Casa
com suíte + 1 quarto, cozinha

mobiliada, área de festas e garagem
2 carros, - R$ 350.000,00

Rei. 2002 - Centro - Com 02 quartos, , sala, banheiro, cozinha, área de serviço,
sacada com churrasqueira e 01 vaga de garagem. Não tem condomlnio, água

inclusa no aluguel, luz intema relógio individuai. R$ 700,00.
Rei. 2004 - Vila Nova - cem 03 quartos, sala com sacada, banheiro, cozinha, área

de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 700,00.
ReI. 2005 - Baependi - Com 01 sufie + 02 quartos, sala com sacada e chur

rasqueira, banheiro social, área de serviço com garagem. R$ 650,00.
Rei. 2006 - Centro - Com 01 suite + 02 quartos, banheiro social, sala com sacada
e churrasqueira, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 900,00

ReI. 2010 - naMartns - Com 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro
e 01 vaga de garagem. R$450,00

ReI. 2012 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,
banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 630,00

ReI.2013 - Jaragua Esquerdo - Com 03 quartos, banheiro, sala com sacada,
copa, cozinha, área de serviço, banheiro de serviço, dispensa"churrasqueira com

garagem.R$ 900,1)0.
ReI. 2014 - Baependi- Com 01 suite, 02 quartos, sala com sacada, copa cozinha,

banheiro, sacada nos fundos com churrasqueira e garagem.R$ 1.100,00.
Rei. 2017 - Vila Nova - Com 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiros

e 01 vaga de garagem. R$ 650,00.
Rei. 2019 - Baependi - Com 02 quartos, sala com sacada (li tem churrasqueira),

cozinha, área de serviço e garagem. R$ 600,00. ;

ReI. 2020 - Centro - Peça todá conjugada (não tem divisórias),combanheiro, não
tem garagem.R$ 360,00.

'Rei. 2022 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada e Churrasqueira, banheiro,
cozinha, área de serviço com Df vaga de garagem.R$ 550,00.

ReI.2023 - Centro - Com 01 quarto separado, sala e cozinha conjugadas, bwc, não
tem garagem. R$ 350,00

Rei. 2025': Baependi - Com 02 quartOs, sala com sacada, banheiro, cozinha,
área de serviço com 01 vaga de garagem, prédio com elevàdor·e salão de festas.

R$600,00.
Rei. 2028 -João Pessoa - Com 03 quartos, sala com sacada e churrasqueira,

cozinha, área de sélViço'com vaga de gruagem.R$ 660,00.
Rei. 2029 -Ilha da Rgueira - Com sufie, 02 quartos, sala com sacada e chur

rasqueira, cozinha, área de serviço e garagem. R$ 670,00.
ReI. 2030 - Centro - Com 02 quartos, sala, 02 banheiros, cozinha, dep. de empre

gada, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 900,00.
ReI. 2031 -Ilha da Rgueira - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,

banheiro, cozinha, área de serviço e garagem.R$ 630,00.
Rei. 2036 - Centro - Com 01 suite + 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,

cozinha com móveis sob medida, banheiro social, área de serviço, 01 vaga de

garagem. R$1.200,00.
ReI. 2037 - Centro - Com 01 suite + 02 quartos, sala com sacada e chur
rasqueira, banheiro social, cozinha MOBILIADA, área de serviço, 01 vaga de

garagem. R$ 1.250,00.
Rei. 2038 - BAEPENDI- Com 01 suite + 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço

- com sacada, banheiro e 01 vaga de garagem.R$ 700,00.
Rei. 2039 - Amizade - Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço

com 01 vaga de garagem. R$ 550,00.
ReI. 2041 - Banra - Com 01 quarto, sala e cozinha conjugadas, banheiro e

garagem. R$ 570,00.
Rei. 2042 - Vila Rau -Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira, banheiro,

cozinha mobiliada, lavanderia e garagem.R$ 550,00.
Rei. 2045 - Centro - Com 03 quartos, sala com sacada, copa e cozinha conjuga
d<l9) área de serviço, dep. de empregada e bwc, não tem garagem. R$ 800,000.

ReI. 2047 - VILA LALAU - Com 02 quartos, sala, banheiro, cozinha, área de serviço
com 01 vaga de garagem. R$ 570,00.

Rei. 2048 - Banra - Com 01 suite + 01 quarto, sala com sacada e Churrasqueira,
cozinha, banheiro social, área de serviço com 02 vagas de garagem. R$ 900,00.'
Rei. 2051 - Centro - Com 01 quarto, sala, cozinha e área de serviço conjugadas,

não tem garagem. R$ 380,00.
Rei. 2057- BAEPENDI- Com 02 quartos, sala e cozinha conjugadas, banheiro, área

de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 580,00.

Cód. 0180 - Centro - Apartamento
cf 1 suíte + 2 dormitórios, demais
dep, sacada com churrasqueira e

2 vagas ladoa lado
RS 340_000,00.

Cód. 1255 - Amizade - Casa cf 1 suite + 2 qtos e demais cep. 2
vagas de garagem, rua asfaltada e sem saída. R$ 249.0QO,00

SALAS COMERCIAIS

Cód. 0130 - Jaraguá Esquerdo - So
brado com suíte com closet e hidro +
2 dormitórios, copa com churrasqueira
elétrica e forno de pizza, demais de

pendências e piscina - R$ 750.000,00

Cód� 0193 - Chico de Paulo - Sobrado alto padráo com 1 su�e com closet,
2 dormãõrios com sacada, sala ampla, área de festas, escritório e 2 vagas de

garagem - R$ 790.000,00

ReI. 3000 - Centro - Com aproximadamente 90m2 com mezanino e 01
banheiro. R$ 1.750,00. I'Rei. 3001 - CENTRO - Com aproximadamente 00m' e banheiro. R$I.500,00

ReI. 3002 - Centro - Com aproximadamente 100m' e 02 banheiros. R$ 2.200,00'1Rei. 3003 - Bapendi - Com aproximadamente 244m', possui 02 salas no subsolo
.

com banheiro e dMsórias. R$ 3.500,00.
ReI. 3004 - Vila Lenzi - Com aproximadamente 6Om' com banheiro. R$ 600,00.
ReI. 3005 - CENTRO - Com aproximadamente 80m' com banheiro, R$"I.200,OO.
ReI. 3007 - CENTRO - Com aproximadamente 170m' com banheiros. R$ 3.300,00

Rei. 3010 - BARRA - SaIà�ial com 200m', 02 em baixo e no mezanino
também com banheiro. R$ 3.600,00. .

Rei. 3011 - CENTRO - Com aproximâdamente 49m' e banheiro. R$ 550,00 reais.
Rei. 3012 - BARRA - Com aproximadamente 4OOm' com 04 banh�ros.R$ 6.500,00
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2013 12 14 English.Tips
� "twelve pounds fifty" (doze libras e cinquenta).
Nesse caso, quando se fala, omite-se o "pence",
que corresponde ao nosso "centavo" ou ao "cent"
americano. Very important: get familiar with
the Money of the country you are visiting. Muito
importante: familiarize-se com o dinheiro do país
que você vai visitar. Google can help youl.O Google
pode ajudar você!
Dates: ordinal numbers are used when you read and
hear dates in English. Números ordinais são usados

quando você lê e ouve datas em Inglês. For example,
14j12 - "the fourteenth ofDecember" or "December
the fourteenth". Then, memorize them from first

(ist) to thirty-first (31st). Então, procure.memorizar
os números do 1° ao 31°! Observe que os números
em Inglês recebem as duas últimas letras para

.

indicar que são ordinais: ist - first (10 - primeiro);
znd second (2° - segundo), etc. You can find a good
explanation on how they work as well as listening to

them at http://www.englishclub.com/vocabulary/
numbers-ordinal.htm. Nesse link, você vai achar
uma boa explicação de como eles funcionam e

também escutá-los. E nesse, ouça como falar as
datas: http://www.speakenglish.co.uk/phrases/.
dates?lang=pt.

,

Numbers: prices and dates.
If you're planning to travel, numbers are something
very important to know. Se você está planejando
viajar, saber os números é algo muito importante.
You'll need them for dates, times and prices, at
least. Você vai precisar deles para as datas, horários,
e preços, pelo menos. Today, let's take a look at

prices and dates.
Prices: For prices, we use cardinal numbers. Para

preços, usamos os números cardinais. Revise-
os em; http://www.eg04u.com/en/cram-up/
vocabularyjnumbersjcardinal. Preços em inglês
americano podem ser ditos de dois modos: longo
ou curto, assim: US$ �2.50 = "twelve dollars (and)
fifty cents" ou "twelve-fity". Ou seja, similar ao
português: "doze dólares e cinquenta centavos" ou
"doze e cinquenta". Visit http://free-english-study.
comjspeakingjamerican-numbers-and-prices,
html and check. Em inglês britânico, diz-se: E12.50

Cheers!

INGLÊS' PERSONALIZADO
A partir do que você sabe
para o que você quer!

cus!omized language learning

Adaptado às suas necessidades pessoais e profissionais.
4732754823 e 9905 5408 - aptatum@aptatum.com.br

A 213km de Porto Seguro em

direção ao sul da Bahia, Prado é
uma pequena cidade que esbanja
casas coloridas, casarões antigos
e ruas de pedra. Quem a visita se

depara com uma interessante ver
são da história do Brasil contada

pelos moradores, que defendem
com "unhas e sorrisos" que a Bar"

ra do Cahy, que hoje pertence ao

município, é o ponto geográfico
onde PedroÁlvares Cabral desem
'barcou pela primeira vez. Em dias
claros, é possível avistar o Monte
Pascoal a partir dessa região, pos
sivelmente do mesmo ângulo que
os portugueses'descrevem na co

nhecida carta de Pera Vaz de Ca
minha.

A igreja Matriz branca e azul
no centro da praça principal é

ponto de encontro dos pradenses
que, durante os finais de semana,
ficam de portas e janelas abertas
observando o movimento nas ruas

e as crianças brincando. Localiza
da na Costa das Baleias, Prado tem
84 km de praias tranquilas, algu
mas quase desertas, e é cortada

por três rios: o Corumbau, Cahy e

Jucuruçu.
Não deixe de visitar a Ponta

do Corumbau, a última praia em

direção ao norte do Estado e uma

das mais belas da região. As falé
sias avermelhadas de 30m de al-

o tura da Praia da Paixão atraem os

mais. aventureiros pois permitem
vôos de parapente sobre o mar.

Outra praia bastante famosa
na região é Curnuruxatiba, apeli-

dada de "Cumuru" por alguns. De
lá,' partem passeios de barco para
avistar baleias jubarte que, nos"
meses de junho a novembro, dão
show na costa baiana. De Cumuru
e de Prado partem embarcações
para os recifes de Guaratiba e Tim
bebas e, de Caravelas, para o Par

que Nacional Marinho dos Abro
lhos, que também é considerado o

segundo melhor lugar de água sal
gada para praticar mergulho com

-

cilindro. Os passeios de barco pelo
rio Jucuruçu até o encontro com o

'mar são uma alternativa quando as

condições do mar não estão boas.
Na volta..o turista pode conhecer
uma parte do mangue vermelho e

ver as espécies de caranguejo que
habitam a região.

A gastronomia que mistura

pratos e temperos tipicamente
baianos e elementos de cozinha
internacional é um dos principais
chamativos de Prado. No mês de

outubro, quando acontece o festi
val gastronômico da cidade, res
taurantes e lanchonetes preparam
um novo prato para o evento, que
pode ser adicionado ao cardápio,
caso seja bem aceito. O Beco das
Garrafas, como é conhecido o

charmoso conjunto de ruas de pe
dra onde não entra carro, é palco
da boemia da cidade.

Depois que o aeroporto de Ca

ravelas, a 51 km, foi fechado, a al
ternativa mais próximapara quem
vêm de avião é o aeroporto de Por
to 'Seguro. A maioria dos turistas
costuma vir de carro.

TURISMO
FOTOS DNULGAÇÁO

No sul da Bahia, Prado tem
84kIn de praias emuita
história para contar
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Novelas
• JOIA RARA· GLOBO ·18H

Ernest parabeniza Franz pelo filho que nasceu. Péro
la consola Arnélia. Valter conta para Laura que Décio está
envolvido no assalto à joalheria. Franz diz a Silvia e Viktor

que sabe que o bebê não é seu filho e os incentiva a ficar

juntos. Ernest visita Silvia no hospital e fica furioso ao saber

que ela chamará a criança de Heitor. Sonan fica perturbado
com a proximidade de Matilde e diz a Tenpa que voltará

para o mosteiro. Marta faz Salvador lhe prometer que con

tará para Silvia a verdade sobre a morte de Catarina. Fr-anz
faz um exame de sangue e confirma que o bebê não é seu.
Dr. Silveira diz a Toni e Hilda que, com a volta de Gaia, seu
casamento será anulado. Matilde pede que Sonan fique no

Brasil e promete se afastar dele. Manfred procura Amélia e

ela o expulsa do cortiço.

• ALÉM DO HORIZONTE - GLOBO· 19H
William não deixa Sandra falar com André e acaba brigan

do com a tia. Zélia tenta enganar Pau linha. Marlon fica tenso
com Angelique. Kléber repreende Edu por tentar se aproximàr
de Klaus. Jéss'ca faz massagem em William. Lili procura Tho
maz para falar sobre Heloísa. Keila acredita que Fátima é a

Amor à Vida

Ninho debocha de César e o faz tropeçar na beira da piscina
Aperversidade deNinho (Juliano Cazarré) comCésar (An

tonio Fagundes) não podia mesmo dar em coisa boa. Quando
o médico resolve descansar na varanda, o pintor volta a fazer
caretas e debocha da cegueira do médico. Mas, novamente, ele
se descuida e faz urn barulho, o que deixa César alerta. "Tem

amante de Kléber. Osvaldo consola Sandra. Thomaz recebe
uma mensagem de LC cobrando seu dinheiro. Heloísa decide
fazer um jantar para Lili. Jéssica e Guto convencemWilliam a ir

à festa de Rafa. Keila vai tirar satisfações com Fátima. William
se irrita ao ser reconhecido por Priscila. Kléber pergunta se Nil
son ultrapassou os limites da floresta. William e Lili se beijam
e são fíagrados por Júlia.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Aline vê César se afogando e o tira da piscina. Paulinha

decide ajudar Bruno a reatar com Paloma. Aline afirma a Ni
nho que conseguirá uma cópia da procuração. Silvia e Guto
saem juntos. Jonathan avisa a Félix que Niko quer falar com
ele. Valdirene vê Carlito entrar no Projac, mas não consegue
falar com ele. Ignácio e Gigi disfarçam o romance na frente
de Eudóxia. Pilar decide sair para comer pizza com Maciel.
Thales convence Leila a sair de casa, e Natasha comemora.

Rafael ajuda Linda a montar a árvore de natal. Valdirene
não aceita ir embora com Carlito. Félix vai à casa de Niko.
Eron afirma a Amarilys que eles não podem perder a guarda
de Fabrício. Patrícia e Michel encontram Silvia e Guto. Fé
lix diz que Fabrício pode ser filho de Niko e sugere que ele

peça um exame de DNA.

• CHIQUITITAS - SBT E PECADO MORTAL - RECORD
Não são exibidas aos sábados.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas

Solano é O famoso
mais comentado

Mateus Solano está dando shows de inter

pretação, cada vez que seu vilão Félix, da nove
la Amor à Vida, da Globo, passa por urna'cena
mais profunda e difícil. E isso semostra na pes
quisa da empresa de comunicação PRNewswi

re, que colocou o ator no topo da lista das cele
bridades mais comentadas pela mídia. O vilão
homossexual, que ora protagoniza cenas ma

quiavélicas e ora diverte os telespectadores em
cenas engraçadas, rendeu a Solano o troféu de
MelhorAtor do Ano pelo Prêmio Extra de Tele
visão e o de Brasileiro do Ano em Televisão, da
revista Isto É. Deborah Secco ganhou o segun
·do lugar no ranking da pesquisa, com dois no
vos trabalhos no cinema e urn escândalo de so
negação de impostos envolvendo a sua família.
Na terceira posição está Renata Vasconcelos;
que substituiu Renata Ceribelli no Fantástico.
Já em quarto lugar estáTonyRamos e, o quinto
ficou para TatáWerneck, a perigueteValdirene,
também deAmor àVida.

Ex-paquita defende
uso da testosterona

Aos 40 anos Andréia Sorvetão enfrenta
uma dura rotina de regime e exercícios físi
cos para voltar à forma física de seus tempos
de paquita. Polêmica, ela não esconde que
tem feito um tratamento com aplicações
controladas de testosterona e vitamina D.

- "Apesar de todo o esforço que estou fazendo
nessa jornada, estava me sentindo um pou
'co cansada, com sono e com muita moleza
no corpo. O uso da testosterona e da vitami
na D tem me ajudado bastante nessa ques
tão do ânimo", revelou. E Andréia garante
que descobriu efeitos colaterais "do bem"
no tratamento: "Descobri que a vitamina D
é uma grande aliada contra a depressão." O
hormônio utilizado pela esposa de Conrado
é produzido naturalmente por mulheres e

(principalmente) homens e está ligado ao

aumento da massa muscular. O tema é po
lêmico pois, recentemente, a ex-BBB Maria
Melilo admitiu que fez o uso de anabolizan
tes durante sete anos, o que pode ter sido a

causa de um tipo raro de câncer do fígado.

alguém aí?", pergunta o médico. César se levanta e começa a

tatear o espaço em volta com a bengala. Ninho se afasta e, ao

se aproximar da piscina, dá urn jeito de fazê-lo tropeçar. César
cai na água e, assustado, começa a nadar sem encontrar a bor
da. O médico parece se afogar eNinho assiste, maquiavélico.

DÁries ,. Libra
20/3 a 19/4 - Fogo 23/9 a 22/10 - Ar

_

Hoje, vai sermais fácil organizar Na parte da manhã, sair da ro-

suas finanças. Aproveite para econo- tina e fazer algo diferente pode ser

mizar e cortar alguns gastos com coi- muito divertido. Se tem alguém, dei-
sas supérfluas, No romance, cuidado xe as cobranças de lado, pois há risco
com o ciúme, pois pode sufocar o seu de discussões e brigas. Se não anda

par. Na paquera, você só vai investir feliz no relacionamento, este pode
se sentir que a pessoa oferece a segu- ser umbommomento para terminar

rança que procura. Cor: cinza. e partir para outra. Cor: vinho.

_., Touro n EscorpiãoÜ 20/4 a 20/5 - Thrra 23/10a 21/11 -Água
Aproveite o dia para descansar e Se já tem um relacionamento

fazer o que mais gosta. Pela manhã, sério, é hora de dedicar mais tempo
uma viagem recebe boas energias. ao seu amor. Sair da rotina pode ser

Mas, se tiver que ficar em casa, faça divertido e também ajuda a aproxí-
� um programa diferente. Só tenha mar você e o seu par. Se está só, vai
�, cuidado para não criticar o par nem sonhar com compromisso. Use seu

� fazer muitas cobranças. Invista na magnetismo e invista na paquera!
, paquera semmedo. Cor:roxo. Cor:pink.

(. Gêmeos (; Sagitário
21/5 a 20/6 - Ar 22/11 a 21/12 - Fogo

De manhã, a vontade de sair da Hoje, você terá disposição para
rotina pode falar mais alto, mas se cuidar de tarefas que estão penden-
quiser ficar no seu canto vá em fren- tes. Faça sua parte e não deixe nada
te. Nahora do almoço, críticas aopar para depois. Não faça tantas cobran-
podem virar algo mais sério. Pense .: ças nem sejamuito severo com quem
duas vezes antes de falar para não se ama. Poderá ter sorte na paquera se

arrepender depois. Ànoite, a paque- anda de olho em alguém do trabalho.
ra pode dar certo. Cor: creme. Cor:vermelho.

a Câncer a Capricórnio
21/6 a 2117 - Água 22/12a20/1- Terra

Você terá bom humor de sobra A manhã promete novidades e

para animar qualquer encontro.Mas muita diversão! Procure fazer um
émelhor pegar leve nas criticas, seja passeio diferente e conhecer lugares
com o seu amor ou com os amigos. em que nunca esteve. No romance, o

Depois, o astral melhora e você vai se excesso de exigências pode azedar as
divertir bastante com a turma, seja coisas com quem ama. Se está a fim

juntocom quem ama ou na conquis- de alguém, é hora 'de deixar o medo
ta. Cor: pink. de lado e se aproximar. Cor: azul.

Leão Aquário
22/7 a 22/8 - Fogo 2111 a 18/2-Ar

Pensar no futuro e fazer pla- Se tiver a chance de viajar, vá em
nos vai ficar mais fácil, porém, você frente! Sair da rotina vai ser gosto-
estará muito otimista na parte da so e vai se divertir. Mas não deixe a

manhã. Depois, seu lado critico fica insegurança ou o excesso de críticas
em evidência, mas cuidado para não atrapalhar seja em casa ou no ro-

criticar demais os outros, inclusive, mance. Se está só, pode conhecer

quem ama. Uma pessoa disputada alguém interessante através de um

pode chamar sua atenção. Cor: bege. parente. Cor: branco.

� Virgem rlJ Peixes
23/8 a 22/9 - Thrra 19/2 a 19/3 - Terra

Sair da rotina pode ser uma boa Seu espírito aventureiro vai falar
ideia. Se tiver a chance de viajar, vá mais alto hoje: é hora de espantar a
em frente! Fazer um passeio ou co- monotonia! Mas pegue leve com as

nhecerum lugar novo junto com seu pessoas que ama, inclusive com a

amor pode ajudar a afastar a mono- pessoa amada. Há boas chances de
tania na paixão. À noite, fortaleça conhecer gente nova. Umapaixão à

seu romance e faça um programa primeira vista pode surpreender seu
diferente. Cor: pink. coração. Cor: branco.
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Clientes podem visitar
a Policlínica Veterinária
SKY 4 PETS, no Centro
de Jaraguá do Sul, para

conhecer suas instalações,
procedimentos e sua

equipe de colaboradores

III"

iii- I
t _

Rua Artur Muller, 78 I Centro

'JPm Jaraguá,dOSUl-SC 5118

�
.

DE:: J�rufJJJil p�m 'tDrJ� J'3yli1D�
Além de serviços especializados em saúde, empresa é Pet Center e

possui loja com artigos para animais de estimação e seus donos

Jaraguá do Sul e região agora con- www.sky4.com.brirá compartilhar
tam com os serviços especializados casos clínicos especiais, mostrando
da SKY-4 PETS. Inaugurada este mês, resultados de tratamentos e destacan
com toda tecnologia, a Policlínica Ve- do os benefícios de se ter animais.
terinária possui laboratório próprio e. A POLICLÍNICA VETERINÁRIA
realiza serviços veterinários de clínica, SKY 4 PETS possui estrutura de dois

cirurgia, fisioterapia e exames de raio- andares: no primeiro funciona o

X e ultrassom. "Quando anunciamos departamento de clínica, cirurgia e

o serviço especializado, significa que anexos, laboratório e sala de diag
conectamos uma rede de especialistas nóstico por imagem. De modo iso

para atender nossos clientes com seus lado, há toda uma estrutura de Pet
animais. Cardiologia, oftalmologia, Care. No segundo andar, o shopping
dermatologia e cirurgias de alta com- oferece grande variedade de itens

plexidade, como coluna vertebral, são para os animais e seus donos, in
alguns exemplos", destaca Ronaldo cluindo roupas para as pessoas que
Klitzke Filho, Médico Veterinário na gostam de aventuras e exercícios

empresa. Um diferencial é que o site ao ar livre, acessórios e artigos de

No Pet Care, destaca-se um espaço
para banho e tosa "top"

decoração. No Pet Care, destaca-se
um espaço para banho e tosa "top"
e uma área externa, onde é realizada
a triagem dos animais que chegam.
Oferecem ainda, serviços exclusivos
de Fisioterapia, como terapia à laser
e hidro-esteira. "Nosso foco é a aten

ção. e também o carinho oferecidos
ao animal, não simplesmente o vo

lume de serviços prestados", observa
Ronaldo. "Os clientes são convida
dos a visitar a POLICLÍNICA VETE
RINÁRIA SKY 4 PETS para conhecer
nossas instalações, procedimentos e

equipe de colaboradores", completa.
Clientes fiéis têm vantagens
Uma oferta especial é ofereci-

da pela POLICLÍNICA SKY 4 ;PETS
aos clientes que possuem animais
de estimação grandes e pequenos.
Quando eles participam dos planos
de saúde disponibilizados para "os

pequenos", recebem vantagens mui
to interessantes para os serviços de
atendimento a eqüinos. "Este é um

serviço renomado em todo o país e

inclui cavalos atletas campeões em

competições como Freio de Ouro,
Grandes Prêmios de Hipismo e Cor
ridas, Três Tambores e Seis Balizas",
explica Ronaldo. "Nossa marca é

própria e está ligada em evidenciar a
conexão entre os seres humanos e os

animais! ", enfatiza. .

FOTOS DIVULGAÇÃO

Exame de Eletrocardiografia no centro cirúrgico
,SKY 4 PETS - Técnologia e segurança

Setor de Diagnósticos por Imagem -

.
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Familiares e amigos
deWilliam Prochnow

gostariam de parabeniza
lô pelo 5!! lugar no Sul
Brasileiro Open de

Fisiculturismo, que
ocorreu em Balneário
Camboriú no dia 7/12

Dia 13, o pequeno Gustavo

Henrique comemorou
2 aninhos e recebeu o

carinho do pais Anderson,
Grasielle e de toda família

que o ama muito

Feliz aniversário para os
sobrinhos Pedro, que vai
fazer 1 aninho, e Julia, 8
anos. A festa será neste
sábado. Beijos da tia

Andreia Alves, da tia Fabi
e Vitórinha e tio Eder

ANALISTA ADMINISTRATIVO
Ensino superior completo, conhecimento em

custos, habilidade com cálculos e Excel.

ANALISTA CONTABIL
Vívêncla na função.
ANALISTA DE CUSTOS
Para atuar em contabilidade, vivência na função.
ANALISTA DE VENDAS
Ensino superior completo ou em andamento.
Vivência com atendimento a clientes e

representantes.

ANALISTA FISCAL
Vivência em lançamentos de notas flscals.e
conhecimento de fretes; apuração de ICMS;
apuração de Pis e Cofins.

ANALISTA DE DEPARTAMENTO

PESSOAL
Conhecimento em rotina� de Departamento
Pessoal.

Disponibilidade para Jaraguá do Sul e Guaramirim

AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL

Desejável.vivência na função. Vagas para Jaraguá
e Guaramirim.

ESTAGIO CONTABILIDADE
Cursando ensino superior
ESTAGIO EM ADMINISTRAÇÃO
Cursando Ensino Superior

! COMERCIAIS
.....__ _ ._. ._ _ _ "

i

OPERADOR DE CAIXA
Disponibilidade para atuar em horário de shopping
REPRESENTANTE COMERCIAL
Para atuar com vendas e distribuição de livros
e utensílios domésticos. Desejável vivência na

função. Possuir veículo próprio. Irá atuar no estado

de Se. Possuir CNPJ e reqistrç no CORE.

VENDEDOR
Disponibilidade para atuar em horário de shopping

Jessica de Lima

completou 8
aninhos dia 10.

-

Os pais Suzana e

Roberto enviam

parabéns e o desejo
de muitas alegrias
para a princesa

G
metall
111m.,.

VENDEDOR EXTERNO
Vivência na função. Disponibilidade para atuar em

Jaf.!'guá e micro região.
VENDEDOR PRACISTA
Possuir veículo próprio, disponibilidade para
viagens.

l SUPERVISÃO
\".,,--,�,_...-,.�.. _.--_._--...

LIDER DE SETOR I ESTAMPARIA
Vivência na função. Para atuar em Guaramirim

COORDENADOR DE VENDAS

Vivência na área de vendas. Vivência no ramo de

hotelaria. Disponibilidade para finais de semana

GERENTE INDUSTRIAL
Para atuar no ramo moveleiro.

SUPERVISOR DE LOGISTICAI
EXPEDiÇÃO
Ensino superior em andamento, desejável vivência
no ramametal mecânico.

SVPERVISOR DE OPERAÇÕES
Ensino superior em andamento, desejável
conhecimento em gestão de frotas.

SUPERVISOR DE VENDAS

Ensino superior completo. Desejável vivência
em vendas e supervisão. Para atuar no ramo

alimentício. Disponibilidade para viagens,

,

TÉCNICAS
'

\, ., ,,,,, . .. ,'�, _"

ANALISTA DE MARKETING

Vivência na função. Ensino superior completo ou

cursando. Conhecimento em Corei Draw, IlIustrator
e Photoshop
AUXILlÀR TeCNICO EM REFRIGERAÇAO
Desejável conhecimento básico na área.

ASSISTENTE DE ELETROTeCNICO
Vivência com montagem de painéis elétricos.

Disponibilidade para atuar em Jaraguá do Sul.

ccntraternlzação de encerramento do departamento de
Controladoria da PMJS, liderada pelo Juca Dalmarco Filho

Candidatas à Rainha e Princesas da 14ª Sommerfes-t, da
Sociedade G!,Iarany que ocorre neste sábado, às 21 horas

ASSISTENTE TeCNICO
Curso técnico em eletrotécnica ou eletrônica.

Disponibilidade para viagens.
ELETROTeCNICO
Vivência com montagem de painéis elétricos,
máquinas, conhecimento em pneumática.
ELETRICISTA INSTALADOR I

MANUTENÇAo
Vivência em instalações elétricas e manutenção,
Desejável curso de NR-10, curso Técnico em Elétrica

I Automação Industrial I Eletrotécnica (cursando
ou completo).
ENGENHEIRO EM SEGURANÇA DE
TRABALHO

DESENHISTA CRIATIVISTA

Vivência na função. Atuar no segmento têxtil

MECÃNICO DE AUTOMÓVEIS
Vivência na função
MECANICO DE MANUTENÇÃO
Vivência na função.
MECÃNICO MONTADOR

Vivência na função, ramo metalúrgico.
TeCNICO DE MANUTENÇÃO EM

DIREÇAo HIDRAuLlCA
TeCNICO INFORMATICA
Desejável curso técnico.

TeCNICO EM RÉFRIGERAÇÃO
Vivência na 'função,
TeCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO

Desejável vivência na.função. Para atuarem Corupá
ou Guaramirim.

OPERADOR DE CORTE VINCO

Disponibilidade para atuar em Massaranduba

ALMOXARIFE
Ensino médio completo, desejável vivência na

. função.

AUXILIAR DE EXPEDiÇÃO
Não é necessário vivência na função

GARÇOM
Disponibilidade para finais de semana

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
Vivência na função
AUXILIAR DE COZINHA
Não é necessário experiência.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
(CONTRATAÇAo IMEDIATA)
Não é necessário experiência. Vagas para Jaraguá,
Guararnirim, Schroeder e Corupá. Disponibilidade
para atuar 1°, 2° e 3° turno.

CASEIRO
Casal para morar em sítio em Joinville.

COPEIRA
COZINHEIRO CHEFE
Vivência na função. Disponibilidade para finais de

semana.

FRESADOR

Desejável vivência na função. Para atuar em
Jaraguá do Sul

OPERADOR DE MOVIMENTAÇÃO
Carga e descarga.
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM
Vivência na função.
OPERADOR DE TORNO

Desejável conhecimento com solda.

ESTAMPADOR
Vivência na função. Vagas para Jaraguá e

Guaramlrim.

MONTADOR DE MÓVEIS SOB MEDIDA
Vivência na função
MONTADOR
Vivência na área metalúrgica.
SERIGRAFISTA

Desejável vivência na função.
SERVENTE pATIO
Irá atuar com limpeza e organização externa.
TECELAo
Vivência na função. Vagas para Guaramirim .

TORNEIRO MECANICO
Vivência na função. Vagas para Jaraguá e

Guaramirim.

VIGILANTE
Curso deVigilante com a. reciclagem em dia.

ZELADOR
Para atuar com limpeza.

A META RH EM PARCERIA COM A

COOPER
A_l:oopen.twa

,<"-".,,:; .-. -":;,:.... ....,.._..�.,, ..�,.

CONTRATA:

A�()t.JGUEIROI AUX.AÇ()\)(jt.J.E._
AUXFRIOS .

�I:IXII,;IAR DE IJMPEZA

CONFEITEIRO

OPERADOR DE CAIXA

REPOSITOR FLV

REPOSITOR MERCEARIA

SUPERVISOR DE MERCEARIA

SUPERVISOR DE PADARIA

SUPERVISOR DE FLV

SUPERVISOR DE AÇOUGUE

CONTRATA:
. . .... -,._ "_ .... �"

AUXILIAR DE COBRANÇA
-_,'.. ,-, ......-._ ...

AUXILIAR DE LIMPEZA

AUXILIAR DE MOTORISTA
-� .. "_"'--'- "_"_" ,� ..

ESTOQUISTA

MOTORISTA

OPERADORA DE CAIXA

\lENDEDOR
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Tirinhas

WiUtirando

Piadas
Casamento perfeito

Dois amigos conversam sobre as maravilhas do Oriente...
Um deles diz:
- Quando completei 25 anos de casado, levei minhamulher ao Japão.
- Não diga? E o que pensa fazer quando completarem 50?
- Volto lá para buscá-la...

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
· o Hobbit: a Desolação de Smaug -DUS. -14:10,17:20,20:30
ARCOPLEX2
• Jogos Vorazes: Em Chamas - Leg. - 18:20, 21:10
• Thor 2: O Mundo Sombrio - Leg. - 16:10
• Um Time Shaw de Bola - Dub - sexta-feira - 14:00
ARCOPLEX3

'

• Gravidade - Leg., 15:00, 17:00
• Meu Passado Me Condena - Nacional - 19:00, 21 :00

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cmzadas

HOFHZONTArs
1. (Pop.) Fefimento com instruménto perfurante
2. Marca Registnrd.a / A ave-símbolo do pantanal mato

-{lrossense
3. (Ppp.) Pessoa gorda, pesada, corpulenta I Animal

também conhecido como lapir
4. Diz-se, da abertura máxima entre os pontos extre

mos das asas de um avião / Os palitos marcados
no futebol

5. ReéúsarabalidonandQ
6. Referent� à Terra
7. Livre de risco l (PSiq.) Transtorno O,bsessivo-Coh"l

pulsivo
8. Borda de saias ou vestidos ! Estabelecimento co

merciai
9. Abreviatura (em português) da Suíça! Comunicação

verbal ou escrita
10. As 'iniciais do apresentador de TV Sílvio / IA letra "J"

do Alfabeto Fonético Internacional

11. Mulher nascida no país que tem Madri Como capital 10

12. (Serra) A região de Beres da Cunha, Gramado e

Canela / Prefixo de negação
13. A atriz Demi, de "Striptease" e "Assédio Se�al",

VERTICAIS
1. Resina fóssil amarela / Paz de espírito 13

2. Jogo suicida ou dívérsãQ perigosa em que uma

pessoa usa um revólver com apenas uma bala no

tambor, roda @ cilindro, aponta a arma para a região' ,

t�mporal e aciona o gatilho'
3. O pintor Arcangelo ,(1922-2009) / Voz imitativa de

urna exptQsãO
4.',I\s letras flue são separadas pelo S J Camada de erva

fina e rasteira I (E1íbl.)' Terceiro patriarca do povo.
hel'lraicq, neto de Abraão'� fjlho delsaae e R1lbeça

'

5. Siglà dopais que é.a maiôrpoféÂcia mundial/Meio ...

exígQ@j A regiac;rdo pulso
6. Bamboleaç sassericar-' Cofiícidir
7. Que impõe firmemente a pr6pria vonfade
8. o. bstão do r�dio qlJe J)ermit� mudar de estação !

Cada um dosatcos ósseos que formam a caixa to
ráoica

9. Símbolo de um metal precioso / {d@ SUl} Uma das
cidades do ABC pauli�ta,no.

JOINVILLE
IGNCGARTEN
• O Hobbit: a Desolação de Smaug - 18:2021 :30 . 3D - LEG - Fantasia
• O Hobbit: a Desolação de Smaug - 15:10· 3D· DUB - Fantasia
• O Hobbit: a Desolação de Smaug - 15:10 - 3D DUB· Fantasia
• O Hobbit: a Desolação de Smaug - 18:2021 :30 - 3D LEG - Fantasia
• Última Viagem a Vegas - 15:20 21 :50 • LEG - Comédia
• Vovô SemVergonha - 13:20 17:30 19:30 - LEG - Comédia
• Bons de Bico ·13:40· DUB - Animação
• Questão de Tempo - Pré-estreia - 21 :40 - LEG • Romance
• Blue Jasmine - 15:40 17:40 19:40 - LEG - eomédia
• Crô - 16:00 22:00 - NAC - Comédia

'Carrie, a Estranha -13:5017:5019:50 - LEG - Terror

'0 Hobbit: a Desolãção de Smaug -15:00 18:10 21 :20 - LEG· Fantasia
·0 Hobbit: a Desolação de Smáug -15:00 18:1021 :20 - LEG· Fantasia
• Um Time Show de Bola -14:00 - 3D • DUB - Animação
• Corno Não Perder Essa Mulher - 16:15 - DUB - Comédia Romântica
• Jogos Vorazes: em Chamas - 18:30 2f:1 O • DUB - Ação

'

I GNC MUELLER
• O Hobbit:,a Desolação de Smaug - 15:10 18:20 - 3D DUB • Fantasia
'OHobbit: a Desolação de Smaug -15:10'18:20- 3D DUS- Fantasia
• O Hobbit: a Desolação de Smaug - 21:30 • 3D LEG - Fantasia
• O Hobbit: a Desolação de Sniaug - 21 :30 • 3D LEG - Fantasia
• Carrie, a Estranha - 15:30 17,:30 19130 - DUB - Terror

-Crô -13:30 21:45 - NAC-Comédia
• O Hobbit: a Desolação de Smaug - 14:50 18:00 21 :1 O - DUB - Fantasia
· p Hobb�: a Des91�p de Smaug - 14:50 18:0021 :10 -pUB - Fan,ta�iil : Illllll li ii i 11111111 ii li Iii Ih II 1111 OH1.+iH+l..+iI-,-;!!_,..;:.Cf-;,+++f+++.'+��,----------"'--'-...__._..........--'-'-'--'-

2

3

4

5

6

1

8

9

11

12

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Te�pomais
seco emSC
Sábado: Nuvens com nevoeiros nas

primeiras horas damanhã e solno
decorrer do dia. Entre a tarde � noite
há chance de pancadas isoladas
de chuva com trovoadas, típicas de
verão.Domingo a terça-feira: Tempo
seco com sol entre nuvens em se,
emboaparte do período.

�.
Ensolarado

,,�
AMANHÃ
MíN: 24°C
MÁX: 32°C Parcialmente

Nublado

�
SEGUNDA
MíN: 23°C
MÁX: 30°C

�
V
Instável

Nublado

LUAS �• NOVA
.'

2/12 Chuvoso

.CRESCENTE 9/12 TE.RÇA
,

..• CHEIA 17/12 MIN: 19°C

• MINGUANTE 25/12 MÁX: 31°C Trovoada

2 3 4 5 • 7 8 9

•
',,'

•
• •
•

•
•

•
•

II
•

,

II
, II II

'olj1llaeo
o�S"n'il',8 '91"1500 '(!l!a;8 'O!l�I!JOlflV 'i ]lJ41eO 1e6u19 '9 '04POd 'on9 'V03 ',.
'90er 'pAlall1<! .� 'wol�lIalÍ!Íl t '.sSIl!,ejaIO� 'Z '<ofiassos "eqÚl�

.

� :SIV@Ul:l3il- ,

"

,

-' '"
, 'amoVI 'e l 'U\! '.40�,.9,'i�

'9104,",(153 '�l'Iª!lnr 'ss 'OJ' 'alllld 'lns '6 "séO "PI:) 'S '001 '�h(!lS 'I 'OO!l�;al
-

'91.RÔauàl;l·S 'SIOf) 'lIilV'l7,'ejUV '!Os-e 'º!h!nl 'I;IW'Z 'gpefiaJd'� :SIVlNOZI8ek .

oYJmOS

Quer desafios
maiores?'
Adquirn .

nessas (ofe�ões.
de revistas-

,

já publicados.,
São 5 r�vfSUls
em tudo volume

pilr um pJeço esperinll
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Ao vivo e em cores

Nesta semana, enquanto corria para
atravessar o trilho do trem (antes

que ele me deixasse trancado no lado em,
que eu não queria estar), passei por um
casal que discutia na calçada, a plenos
pulmões. Chovia, e cada um estava com,

seu guarda-chuva, vociferando. Ele gri
tava que ela não deveria ter feito isso, e
ela respondeu ainda mais alto que quem
tinha traído primeiro fora ele. Bom, é
fácil supor que ele traíra e em retalia

ção a outra parte também traíra, e que
isso resultou em chifres divididos em

duas cabeças, no mínimo. E nem a chuva

'acalmara os ânimos e tampouco o ba
rulho infernal do trem aplacara o ruído

tempestuoso da briga. Aliás, é bem pro
vável que a briga tenha terminado num

festival de guardachuvadas ... Bom, fazia
muito tempo que eu não via uma briga
dessa intensidade, ao vivo e em cores,
no meio da rua. Nas novelas, tudo bem,
toda semana rola um barraco, mas na

calmaria jaraguaense, é difícil... E

eu adoro as ruas, adoro mesmo, como

aquele poema do Leminski que diz que
a rua é realmente a parte principal da
cidade.

e carlos.schroeder@gmail.com

Cheguei em casa (encharcado mas in

trigado com a briga), e fui consultar meus
conselheiros, os livros, e peguei o "Mada
me Bovary", do Gustave Flaubert, Abri ale
atoriamente numa página, bem na página
que Emma Bovary grita "Tenho um aman
te! Tenho um amante!". O livro é um dos

grandes tratados sobre os anseios chifroló
gicos da condição humana, e rendeu ao seu
autor, uma imensa dor de cabeça (e não
era um chifre nascendo!). "Madame Bo

vary" foi lançado em 1857 e Flaubert ime
diatamente acusado "de ofensa à moral e à

religião", elevado aos tribunais. Mas a obra

(uma das inaugurais da literatura realista)
rapidamente virou um sucesso mundial.
No romance, Ema, inebriada com livros
de histórias de amor, perde-se em deva
neios românticos. De beleza incomum e

charmosa para os padrões provincianos,
casa-se com Charles (no original francês;
em algumas traduções usam Carlos, ai
meu deus!), um medíocre médico inte
riorano absolutamente apaixonado pela
esposa. A protagonista se entrega à libi-

do e passa a viver aventuras com tipos
nada ortodoxos. As traições de Emma

parecem ser percebidas por todos da pe

quena comunidade. Diferente das mulhe
res prendadas e dedicadas ao marido, ela
é uma verdadeira consumista que afunda
Charles em dívidas irreversíveis e arrasta a

família para um final trágico.
Flaubert demorou cinco anos para

concluir sua obramáxima e levou o estilo
à perfeição, reescrevendo inúmeras ve

zes o texto e procurando, como um arte

são, o melhor .encaixe das palavras. Hoje
em dia, com nosso cérebro acostumado a

velocidade de informação, uma obra como
essa nos pede paciência e envolvimento,
mas sua leitura é imprescindível.

Bom, mas agora, mudando de chi
fre para chifre, como será que terminou

aquela discussão violenta na chuva?

Quem será que ligou o sinal vermelho por
primeiro? Pois o desejo segue a lógica de
um sinaleiro de rua, com verde, laranja e

vermelho, mas as consequências também
,

têm as mesmas cores.

DES��ESDASEM��_w_�_.o�_o�_�_.oom_.br�_
WlWAM FRlTZKE

PM prende três dos
quatro homens suspeitos
de sequestrar uma
menina, em Guaramirim

Três dos quatro homens suspeitos
de envolvimento em uma tentativa de se

questro na manhã de quinta-feira (12), em
Guaramirim, foram presos pela polícia. O
trio estava em um Gol e arrancou umame
nina de sete anos das mãos da babá, que
acompanhava a criança, em uma rua do'
Bairro Amizade, por volta das 10 horas.
O quarto homem já foi identificado.

UFC inicia a venda
de ingressos

\

o UFC Jaraguá 2 come-

çou oficialmente na manhã
de terça-feira (10), quan
do aconteceu a primeira
coletiva de imprensa do
evento. As lutas estão
confirmadas para o dia
15 de fevereiro de 2014,
na Arena Jaraguá. Será o

primeiro evento' no calen
dário brasileiro do UFC na

temporada.

Balanço e previsões
o Correio do Povo publicou, desde

terça-feira (10), uma série especial com
o balanço do primeiro ano dos governos
de Guaramirim, Massaranduba, Corupá,
Schroeder e Jaraguá do Sul.

RESUl.TADO DA ENQUETE
O que você fará com seu 13 o salário?

• Farei as compras de Natal 39,07%
• Vou pouparjinvestir .'..38,07%
• Vou quitar dívidas 22,84%
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Ciclomotores têm
•

que cumpnr as

regras de trânsito
ATENÇÃO Usuários de veículos elétricos e à combustão devem

obedecer as normas para clrcular pela cidade. Polícia vai fiscalizar

Heloísa Jahn

A circulação de bicicletas
r\elétricas ou a combustão
está cada vez mais comum

em Jaraguá do Sul. Esses ti

pos de veículos conquistaram
o gosto dos moradores, que
optam pela comodidade na

hora de trabalhar ou passear.
O que pouca gente sabe é que
existem normas para o uso de

ciclomotores, sejam elas bici
cletas ou patinetes elétricos.

Preocupado com o uso

indevido deste transporte, o
grupo Observatório da Cida
de propõe a conscientização
dos jaraguaenses. Segundo
o gerente de mobilidade do
Instituto de Planejamento
(Ipplan), Aurélio Luiz Jun
ckes, a intenção é que os usu
ários utilizem o transporte de'
acordo com a legislação e si

nalização de trânsito. ''Temos
preocupação quanto aos ci
clomotores que circulam em

Jaraguá do Sul, estamos pre
ocupados com a segurança de
todos. Através da orientação
queremos orientar e prevenir
acidentes", comenta.

Para conduzir bicicletas
elétricas ou a combustão,

.

o

piloto deve ter mais de 18

anos, Carteira Nacional de pretendemosmontar ações de
Habilitação 'I( ou 'ACC', que fiscalização, a ideia é através
é aAutorizaçãoparaConduzir do monitoramento das câme

Ciclomotores, além de usar ras, de rondas e de denúncias,
os equipamentos de segu- perceber os veículos que estão
rança, seguindo basicamente transitando em desacordo
as mesmas orientações que com alei", completa Andrade.
a motocicletas. A única dife- Os policiais ficarão atentos
rença é que ciclomotores não também quanto a utilização
precisam de licenciamento. de patinete ou skate motori

Crianças não podem pilotar zado em vias públicas. Estes
este tipo de veículo. produtos não são reconheci-

De acordo com oMajor do dos pelo Código de' Trânsito

140 Batalhão de Polícia Mili- Brasileiro, portanto não po
tar, GildoMartins deAndrade dem circular nas ruas. Major
Filho, a PM irá cumprir o que Andrade explica que eles de
está previsto na lei. De acordo vem ser usados somente em

com a resolução 315/2009 áreas fechadas, como pátios
do Conselho Nacional de. de empresas ou áreas de lazer..
Trânsito (Contran), a bicicle-
ta tem que cumprir todas as

exigências. "Em um primeiro
.

momento vamos orientar os

usuários destes veículos, pos
teriormente vamos fiscalizar e

apreender os veículos irregu
lares", disse.

Andrade explica que os

condutores que não forem .

habilitados ou forem flagra
dos com veículos irregulares,
terão a bicicleta apreendida.
Não será aplicada notificação,
porém o proprietário terá que
arcar com os custos do guin
cho e diária do pátio. "Não

PARA TRANSITAR:
o o condutor deve ter mais
de 18 anos;

o a bicicleta deve ter todos os

equipamentos obrigatórios:
espelhos retrovisores de
ambos os lados; farol
dianteiro; lanterna, de cor
vermelha, na parte traseira;
velocímetro; buzina.

o o condutor deve .utilizar

capacete de segurança;
o o veículo deve circular
sobre a pista de rolamento e

não sobre a calçada

Denúncia

Suspeito de pedofilia é preso pela PM
Um homem de 51 anos

foi preso em flagrante na

tarde de ontem, quando ten
tava arranjar um quarto de

hotel, acompanhado de uma

menina de 12 anos. A jovem
encontrou o suspeito no sho
pping, ele ofereceu um em

prego e a convidou para ir a
um bar, onde os dois consu

miram bebida alcoólica. Ao
levá-la a um hotel, na Barra

do Rio Molha, um dos hós- cumpriu oito anos de pena no
pedes desconfiou e acionou a Presídio de Joinville, e no ce
Polícia Militar. lular dele a polícia encontrou

A garota aparentava es- diversas fotos pornográficas
tar embriagada e foi levada de crianças e adolescente.
para a Delegacia de Proteção O homem é natural de
à Criança e ao Adolescen- Belo Horizonte (MG), mas

te (DPCami). A família dela mora em Jaraguá do Sul há
também foi chamada e pres- muitos anos. A princípio, ele
tou depoimento. O suspeito deve ser indiciado por pedo
já tem passagens por homi- filia, mas a Polícia Civil não
cídio e estupro de vulnerável, " confirmou esta informação.

MOBILIDADE Layon usa um patlnete elétrico para circular pela cidade

Comodidade perto de acabar
o mecânico Layon Miyazack, 26 e não sabia das restrições para pilotar.

anos, utiliza diariamente um Scooter, Ela anda há um ano com o veículo e

um patinete elétrico, para andar pela não possuí Carteira Nacional de Habi
cidade. O equipamento funciona com litação. A vendedora conta que quan
quatro baterias de 12 volts e custou R$ do comprou a bicicleta o vendedor não

2,7mil. Ele contaquenuncaencontrou informou sobre a necessidade. "Decidi
.

problemas e que vai continuar fazendo comprar a bicicleta pela facilidade. Ve
o uso do equipamento, mesmo saben- nho para o trabalho, vou ao mercado e

do que é proibido. ''Vem até escrito no não me incomodo", conta. Como ven
manual que não é para andar na rua, dedora, ela acha importante que essas

mas eu uso para trabalhar e vou con- orientações sobre o uso de ciclomoto
tinuar usando", completa. O jovem res sejam passadas aos moradores. "É
destaca que o deslocamento com o importante também que orientem os

equipamento é mais prático, pois evita clientes na hora da compra desse pro-
congestionamentos no trânsito. duto", disse. Márcia disse que apesar

.

A mãe dele, a vendedora Márcia': de saber das'restrições, vai continuar
Miyazack, tem uma bicicleta elétrica andando de bicicleta.

CONVITE

A Câmara Municipal de Vereadores de Guaramirim
.

e o Programa Vereador Mirim convidam para participar
da diplomação dos vereadores mirins, .entrega de
certificados aos participantes das eleições mirim -

legislatura 2014 - e entrega da premiação aos

estudantes classificados com a redação "Reciclar é

Possível", do Projeto Ação Cidadã 2013. O ato solene

ocorrerá em sessão na .Côrnoro Municipal de

Vereadores, no Dia 17 de Dezembro. as 18h.
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NOVOS atiradores
TRADiÇÃO Associação dos

Clubes de Tiro planeja ações
para atrair mais os jovens

Bárbara Elice

Disputar o interesse dos jovens da região
pela prática de tiro, diante da diversida

de de atrações e tecnologias, fez a Associação
dos Clubes e Sociedades de Tiro do Vale do

Itapocu (Acstvi) planejar investimentos na in
fraestrutura e comunicação para atrair o novo
público para as entidades.

"Um dos grandesproblemas que temos hoje
é conseguir trazer os jovens para a prática do
tiro. Tem a concorrência da internet, a facilida
de em fazer outras atividades ou viajar e hoje se

estuda e se trabalhamuito. O nosso público alvo
está muito comprometido com a própria vida",
avalià o presidente daAcstvi,Wilson Bruch.

De acordo com Bruch, neste ano foi realiza
do um levantamento dos problemas existentes
nas sociedades. "Falta estrutura e acompanha
mento para ensinar as técnicas. Vimos que pre
cisamos voltar a investir muito nas sociedades

criando estandes de tiro e comprando equipa
mentos", afirma. Essa seria uma das medidas

para atrair os jovens na faixa dos 18 anos. Além
da escoliriha de tiro criada em Guaramirim e os

projetos para formar novas equipes nos clubes
de Jaraguá doSul, há a intenção de Visitar as
escolas da região para explicar a importância
cultural dessa atividade às crianças.

W1lson Bruch indica as associações Barg,
Centenário, Vitória Rio da Luz, Ribeirão Grande
da Luz eGuaranycomo algumas das quebuscam
novos atiradores. Atualmente, há 16 sociedades
filiadas à Acstvi e não é possível estimar as inde
pendentes. Inicialmente, eram 37 na região. No
campeonato deste ano, dos 500 participantes,
100 erammenores de 16 anos. As crianças e ado
lescentes, na maioria entre oito ou dez anos, são
levados pelos pais ou avós. "A cultura é a melhor
forma de continuarcom aprática do esporte. Que
é quando os pais envolvem as crianças e dão os

primeiros ensinamentos,mostrando as potencia
lidades. Sempre os pais são primordiais", diz.

Uma cultura de 107 anos
O tiro esportivo é praticado

há 107 em Jaraguá do Sul. Fru
to das Corporações de Atirado
res criadas a partir do século

14 na Bélgica, Holanda, França
e Alemanha, a atividade con

tinua viva e - assim como os

jovens - adaptou-se às novas

tecnologias. Para a historiado
ra Silvia Kita, autora do livro
"Festas de Rei", é possível aliar
a novidade à tradição, pois isso
já aconteceu no cotidiano dos
clubes com a modernização

,..,. .

estao na nura
l1)ClO SASSI

Família ligada à tradição das entidades de tiro
dos equipamentos, o uso de
uniformes personalizados e a

criação dos estandes - antes
os tiros eram praticados ao ar

livre. "Embora tenham algu
mas mudanças por causa dos
conhecimentos adquiridos, há
o vínculo com a tradição. As
armas são melhores, há mais

segurança e os alvos são dife
rentes. As sociedades se rein

ventam, mas não descaracteri
zam a tradição do tiro", explica
a historiadora.

A casa de Adelia Meldola, 'Fizemos muitas amizades na-

73, além de troféus e faixas de . quela época em que eu e meu

campeão, abriga três gerações marido íamos juntos ao (cam
de atiradores. Esposa do fale- peonato) estadual", diz Adelia.

cido Egon Meldola - filho do No início, em 1989, ela não que
fundador da sociedade Ami- ria praticar, mas foi incentivada
zade e o primeiro incentivador pelo marido, que atirava desde
da família - Adelia repassou a os 18 anos.

tradição ao filho, Marcos Cesar "Adoro atirar. E não foi di

Meldola, 45, e à neta, Andressa ficil no começo. As armas eram

Adelia Meldola, 15. simples e o &0 era livre, não

"O tiro é uma coisa muito existiam esses apoios", recorda.
boa. Todo mundo é boa gente, Segundo Adelia, outra mudança
ninguém I sai, por .aí í -atiraade, '( 'está ríaintegração.dos atiradores,

"Antigamente, a turma das socie
dades participavam mais, iam ao

torneio e ficavam até o final fa
zendo festa. Hoje ficam só alguns
para receber o prêmio", lamenta.

Somado às participações nas
olimpíadas de bocha, canastra e

dominó, Adelia comanda o tiro
do grupo de idosos junto do fi

lho, Marcos. A neta, Andressa -

que atira há cerca de cinco anos

- foi uma das princesas do tiro
em 2013 e entrará na categoria
adulta.
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Lucas Pavin

�egou a hora da tão

\_!esperada final da quin
ta edição do Torneio Tou

chdown, um Campeonato
Brasileiro de Futebol Ame
ricano. Com expectativa de

-

grande público no Estádio
João Marcatto, o Jaraguá
Breakers recebe o Flamengo
FA neste sábado (14), às 18h.
Os jaraguaenses buscam fa
zerhistória ao ser o primeiro
clube de Santa Catarina a

conquistar a maior compe
tição do esporte no país. O
confronto terá transmissão
ao vivodo canalBandSports.

Os times chegam irivic
tos na final, com nove vitó
rias em nove jogos. Porém,
os 'Quebradores', além de
uma campanha impecável,
apresentamomelhorataque
(317 pontos convertidos) e a
melhor defesa (34pontos s0-
fridos) do campeonato. Até

chegar na decisão, os Bre
akers venceram a Conferên
cia BillWalsh, eliminaram o

Timbó Rex nas quartas de

OCP23
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uebra tudo,
Jaraguá

Breakers!

final (19 a 13) e bateram o

Vasco da Gama Patriotas na
semifinal (15 a o).

Já o rubro-negro carioca
tem a segunda melhor cam
panha do certame, com 181

pontos de ataque e 39 sofri
dos na defesa. Avançaram
em primeiro lugar na Con
ferência George Halas, der
rotaram o Vitória Antares

nas quartas de finais (23 a

o) e garantiramumavaga na

final ao triunfar sobre o Vila
VelhaTritões (7 a o).

"Este título vale mais do

que qualquer um que já ga
nhei. Mesmo sendo treina

dor, porque sei que no Brasil
a cultura é que o técnico vale
menos que o jogador, mas
para mim é igual. Então é o

maior título da minha vida,
se eu ganhar vai ser uma
realização", afirmou o 'head
coach' Dennis Prants.

"É gratificante ver o re

sultado que a equipe teve

até aqui. Acredito que jogar
em casa é uma das nossas

vantagens, porque vamos TREINANDO Sob o comando de Dennis Prants (E), equipe
ter torcida em peso no, J-oãR ; I '�rej�ql!J�por dU,as, v��es nesta semana que antecede o jogo

Marcatto e a união do nosso
time por treinar muitos dias

juntos", analisou o wide-re
ceiverTiago Dalcanale.

Os ingressos antecipados
para esta grande final ainda
podem ser adquiridos hoje
no Jaraguá do Sul Park Sho
pping e noPostoMime Ma
triz no valor de R$10 (arqui
bancada descoberta) eR$20
(coberta). Haverá venda nas
bilheterias do João Marcat

to, a partir das 16h30, horá-

rio da abertura dos portões.
A organização do evento

promete diversas surpre
sas ao. torcedor presente ao

estádio. Além da narração
do evento, um telão de alta

resolução retransmitirá as

imagens da Bandsports. A
outra novidade fica por con
ta daOrla1V, que transmiti
rá a partida para os cariocas
que estiverem curtindo os

quiosques espalhados pelas
praias do Rio de Janeiro.

FOTOS HENRIQUE PORTO/AVANTE!

FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO

'Quebradores' recebem O Flamengo FA

logo mais, às 18h, no João Marcatto

Liderando, o ataque, o

QB#2 Julian Banks é mui
to rápido e com uma ótima
visão de jogo. Conta com o

excelenteWR#18 Dalcana

le, jogador de boa estatura
e extremamente perigoso
no jogo aéreo. Um jovem
de apenas 19 anos chama a

atenção na posição de LT,
o #68 Junior Kruger, pos
sui muita técnica, porte
perfeito para sua posição,
Kruger é verdadeiramente
um jogador muito impor
tante para a linha ofensiva
dos "quebradores".

Sem deixar por me

nos, uma defesa agressi-

Análise: Jaraguá Break.ers
va e muito focada, o time
conta com o versátil SS#4
Jacob Payne que lidera o

time em interceptações
e retornos para touchdo
wns.' Jogador muito físico
e com uma agilidade incrí
vel, Payne ainda pode ser

visto atuando como WR.

Com apenas 2 anos jo
gando futebol americano,
o LB#43 Yuri tem um po
tencial incrível em campo.
Yuri com apenas 19 anos,

simplesmente é o líder da
equipe em tackles e ainda
conta com interceptações.
na temporada.
Fonte: Touchdown.net
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Futsal

Sub-15 faz final
em Joinville
o futsal SUb-15 mascu

lino de Jaraguá do Sul joga
neste :fim de semana, o re

turno do quadrangular final
do Campeonato Catarinen
se da categoria, que acon

tece em Joinville, no Giná
sio da Univille. A equipe
Casa CaipirajLeierjFME,
comandada pelo técnico
Luís Dalprá, estreou ontem
a noite, contra os donos da
casa. Na manhã de hoje, os
jaraguaenses encaram Luís

Alves, às çh, e encerram

sua participação no campe
onato no período da tarde,
diante de Caçador; às 16h.

"Para sermos campeões
dependemos de vencer os

três jogos e torcer por um

empate no jogo entre Caça-
.

dor e Luís Alves, É possível
e vamos fazer tudo o que es

tiver ao nosso alcance para
buscar esse título", destacou
Dalprá. Luís Alves lidera a

chave com sete pontos, a

frente de Caçador.com seis,
Casa Caipira/Leier/FME
dois e Joinville um.

F1M DE SEMANA, 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2013

Fora de casa, ADJ encara
Rio do Sul pela semifinal

DESFALQUE Técnico Sergio Lacerda tem uma ausência certa e uma dúvida no time

devido a um trauma na cos

tela sofrido no jogo contra a

Joinville. Por outro lado, o
alaDaniel volta após seisme
ses de tratamento, período
que se recuperava de cirurgia
no joelho (rompimento d�

Tê mico
Calendário
Com o encerramento

da Primeira Divisão, último
campeonato do ano orga
nizado pela liga Jaragua
ense de Futebol (LJaF), a

entidade convocou todos
os filiados e envolvidos nos

torneios para planejar e ela
borar o calendário para a •

temporada 2014. A reunião
ocorre hoje, às 9h30, na sede
da LJaF, que fica na Arena

Jaraguá (salas 10,11 e 12).

Natação
Na Capital
Após conquistar dez ou

ros no Festival Catarinense
Mirim e Petiz realizado na

semana passada, a natação
de Jaraguá do Sul partici
pa neste :fim de semana do

Campeonato Catarinense de

Verão, que acontece na cida
de de Palhoça, e daTravessia
Internacional da Lagoa da

Conceição, em Florianó

polis. Dezenove nadadores
irão representar omunicípio
com o apoio daPME.

ligamento cruzado anterior
e uma lesão no menisco late
ral) e vai para o duelo.

"Estou muito feliz. Achei

que não voltaria nesse ano,
mas quando soube que se

ria liberado para jogar a fase

final, fiquei satisfeito. Ainda
não estou 100% fisicamente,
mas vontade não vai faltar

para ajudar o time nesse mo
mento decisivo. É a última

competição do ano e o time
vai dar tudo para conquistar

VAGA NA DECISÃO
.Jaraquaenees
correm atrás de

uma vaga na final

do Campeonato
Catarinense

Lucas Pavin

A AD Jaraguá (CSM/Pré
Í\FabricarjMannes/FME)
volta à quadra hoje, para a

disputa da semifinal doCam
peonato Catarinense da Divi
são Especial. Pelo jogo deida,
(Y time comandado pelo téc
nico Sergio Lacerda viaja até
Rio do Sul para enfrentar os
donos da casa, hoje, às 20h,
no Ginásio do Sesi.

Para esta partida, o trei
nador tem o desfalque do

pivô Hugo, suspenso. O ala
Oitomeia ainda é dúvida,

Vôlei de Praia
Preiniado
Com apenas oito meses

de trabalho, o técnico da
. equipe de vôlei de praia da
FME, Cezar Augusto Car

neiro de Oliveira, recebeu
nesta se�ana o troféu de
técnico destaque das cate

gorias de base no esporte
de Santa Catarina, na tem
porada 2013. A honraria,
concedida pela Federação
Catarinense de Voleibol,
foi entregue em Itapema.

Guaramirim
Quarentão
Acontece neste sábado

(14) a decisão do Campeo
nato Municipal de Futebol

Suíço Sênior de. Guarami

rim, o Quarentão. Em dis

puta, o ''Troféu Amadeu
Deretti". Na partida preli
minar, Móveis Jacu Açu e

DalriAuto Peças jogam pelo
terceiro lugar, às 14h45.
Na sequência, Beira Rio e

Real Player se enfrentam às

1sh45, na grande final. As
. partidas ocorrem no campo

esse título", disse Daniel.
O jogo da volta acontece

já na próxima segunda-feira
(16), às 20h15, na Arena

Jaraguá. Os ingressos an

tecipados estão à venda no

Posto Mime (Matriz e Ko

hlbach), na Girolla Imóveis,
na Mannes Colchões, na

MatrixVídeo Locadora e no

Restaurante do Espeto. O
valor é de R$ 15,00 (cadeira
numerada) e R$ 10,00 (ca
deira superior).

A meia-entrada, no va

lor de R$ 5,00, é destinada
a estudantes e aposentados,
mediante a apresentação do
comprovante original com

validade. Crianças até dez
anos têm acesso livre.No dia
do jogo também haverá ven
da de ingressos nas bilhete
rias da Arena Jaraguá, nos
mesmos valores.

Os primeiros 15 assinantes que ligarem na segunda-feira, (16/12)
apartir das 8h, para 2106-1919, ganharão um par de ingressos.
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LEIER
IMÓVEIS

Mais de 1500
oportunidades
de negócios!

ê
n

VENHA TRABALHAR COM A MAIOR EQUIPE DE CORRETORES
DE JARAGUÁ DO SUL ESTAMOS CONTRATANDO CORRETORES PARA TRABALHAR EM NOSSAS FILIAIS

ENVIE SEU CURRíCULO PARA: suportedevendas@leier.com.br

COM 04 SUíTES SENDO 01 MASTER
E 01 DEMI + 02 DORM. 3 BWC, CHURRASQUEIRA
E 02 VAGAS DE GARAGEM.
ÁREA PRIVATIVA' 343,00 m2

.

. PARA INFORMAÇÕES LIGUE:

ACEITAMOS IMOVEL DE MENOR VALOR C.OMO PARlE DO PAGAMENTO.

DE RS 850.000,00
por

.RS 650.000,00
[411 8484-0113

� ,.

www.leier.imb.br
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Baependi
R. Treze de Maio, 340 - Jaraguá do Sul - se

.Amizade Centro
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PLANTÃO DE VENDAS

;;; (47) 9637-4547

LEIER
IMÓVEIS

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698, Jaraguá do Sul - se

Vila Lenzi

02 DORM. SACADA
CHURRASQUEIRA E 1 VAGA DE GARAGEM.
ARU PRIVATIVA 63.00 m2 IDC......ÇiO:N·R.2-51A44

A PARTIR DE

RS 111A62,59

APTO 01 SUiTE. 02 DORM. SALA DE ESTAR.
COZINHA. BWC. SACADA COM CHURRASQUE

IRA E 01 VAGA DE GARAGEM.
AREI PRIVATIVA 85.00 m2

Cód: 1619-02 R$190.000,00

SÓBRADO GEMINADO COM 02 DORM. SALA
DE ESTAR. COZINHA. COPA. BWC•• SACADA

COM CHURRASQUEIRA E GARAGEM.
AREI PRIVATIVA 63.00 m2-

Cód: 1891-02 R$155.000,00

COBERTURA DUPLEX MOBiliADO
COM 02 SUiTES. 03 AMBIENTES DE SALA

03 VAGAS DE GARAGEM.
AREI PRIVATIVA 240.00 m2

Cód: 1931-02 R$ 495.000,00

Baependi

01 SUiTE + 02 QORM
CHURRASQUEIRA E 1 VAGA DE GARAGEM.
ARU PRIVATIVA 89.86mi li.....nçiI:N.R.26-5.357

A PARTIR DE
RS 332.282,23"

COM 03 DORM. SALA ESTAR/JANTAR.
LAVABO. ESCRITORIO. COZINHA. COPA, 02

BWC. E 03 VAGAS DE GARAGEM.
AREI DO TERRENO 360.00 m2

Cód: 1612'''02 R$1.200.000,00

COM UMA CASA DE 103m2•

ABEl DO TERRENO: 1.224,85 m2

R$ 450.000,00

COM 03 DORMITORIOS. SALA DE ESTAR E
JANTAR. COZINHA. COPA. BWC. DEPOSITO. E

.

GARAGEM.
AREI DO TERRENO: 447.85 m2

Cód: 1927-02 R$ 255.000,00

111IlD1

DE 3 E 4 SUiTES COBERTURAS DUPLEX COM
PISCINA PRIVATIVA

- ELEVADOR PARAAUTOMOVEIS
APTOS A PARTIR DE 115.65 m2

A PARTIR DE R$ 1.054.685,00

APTO COM 01 SUiTE. 02 DORM. SALA DE
ESTAR E JANTAR. COZINHA. BWC. SACADA

COM CHURRASQUEIRA E GARAGEM.
AREI PRIVATIVA 92.60 m2

Cód! 1872-02 R$ 275.000,00
APARTIRDE -

RS 460.806,00

APTO COM 02 DORM. SALA DE ESTAR E
J4ftTAR. COZINHA. BWC. SACADA COM

CHURRASQUEIRA E 02 VAGAS DE GARAGEM.
AREI PRIVATIVA 56.00 m2

Cód: 1743-02 R$147.000 00

Vila Lenzi

- 02 DORM. SACADA
CHURRASQUEIRA E 1 VAGA DE GARAGEM.
ARU PRIVATIVA 62.00mi Incora.nçl.N·R.1-61.660

A PARTIR DE

RS158.196,00

COM 05 DORMITORIOS. SALA DE ESTAR.
COZINHA. BWC. LAVABO. AREI DE SERViÇO E

GARAGEM.
AREI DO TERRENO: 374,62 m2

Cód: 1849-02 R$ 348.000,00

TERRENO COM 780.00 m2
COM UMA CASA.

COM 01 SUiTE. 02 DORM. SALA DE ESTAR.
COZINHA. BWC.lAREIRA. VARANDA. AREI DE

SERViÇO. E 02 VAGAS DE GARAGEM.
AREI DO TERRENO 399.00 m2

Cód: 1831-02 RS 270.000 00

www.leier.imb.br
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R. José Theodoro, 2999 - Jaraguá do Sul - se

01 SU TE,Dl DORM. SACADA
COM CHURRASQUEIRA E 01 VAGA DE GARAGEM.
AREA PRIVATlVA83,00 m2

APTO COM 02 DORM, SALA DE ESTAR,
COZINHA. BWC,

AREI DE SERVIÇO E GARAGEM.
AREI PRIVATIVA 69.36 mI

Cód: 1840-02 R$16o.ooo,00

Água Verde

AREI DO TERRENO 68.000,00 m2

COM 03 DORM, SALA DE ESTAR. COZINHA.
COPA, 02 BWC.AREI DE SERViÇO E

GARAGEM.
AREI DO TERRENO 844.75mI

Cód: 1949-02 R$ 500.000,00

R. João Franzner, 201 - Jaraguá dó Sul - se
PUIIIIIJITIIIlSITIIIIIII21IIC.

01 SU TE + 01 DORM
CHURRASQUEIRA E GARAGEM.
ÁREA PRIVATIVABO,66 m2

APTO COM 01 SUiTE. 02 DORM
SACADA COM CHURRASQUEIRA E GARAGEM.

AREI PRIVATIVA 236.00mI

COM 02 DORM. SALAS DE ESTAR E JANTAR.
COZINHA. BWC. AREI DE SERViÇO E

GARAGEM.
AREI PRIVATIVA 49.00mI

Cód: 1169-02 R$115.ooo,00

COM 03 DORM. SAlAS DE ESTAR E JANTAR.
COZINHA. BWC.AREI DE SERViÇO.

CHURRASQUEIRA E 03 VAGAS DE GARAGEM.
AREI DO TERRENO 485.00mI

Cód: 1968-02 R$ 330.000,00

www.leier.imb.

LIGUE AGORA

APTO COM 01 SUITE. 01 DORM. SALA DE
ESTAR E JANTAR. SACADA COM
CHURRASQUEIRA E GARAGEM.
AREI PRIVATIVA 76.00mI

Cód: 1918d2 R$ 215.000 DO

Vila Lalau

ECOM 02 DORMITORIOS. SALAS DE ESTAR E
JANTAR. COZINHA. COPA. 02 BWC.AREI DE

SERVIÇO. DEPOSITO E GARAGEM.
AREI DO TERRENO 375.00 mI

Cód: 1956-02 R$ 350.000,00

LIGUE AGORA

APTO COM 60.07mI. 02 DORM. SALA DE
ESTAR E JANTAR. SACADA COM

CHURRASQUEIRA E 01 VAGA DE GARAGEM.
AREI PRIVATIVA 60.07mI

A PARTIR DE R$ 150.000,00

AREA DO TERRENO: 881.00 m2
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Plantões:

Locação: 9945-8037

Lançamentos: 8822-9850
Prontos: 921 0-0808

Captação: 9207-0201

Captação (2): 9965-0638

ww.itaivan.com.br

itaiva
IMOBILIÁRIA

Você planeja.
A gente realiza com você!

•

Itaivan 'Imoblllária

Design contemporâneo.
Localização privilegiada.

Acabamento de alto padrão.
-----RESIDENCE------

LoCdnzoção f.i:JTf,l/l1egiada no Loteamento
CMompagnot,.Q poucos minutos
do centro do dU<:'lde.

"'Terraço CDms;,otão Ue festas decorado.
churn:lsqueírn� piscina com de.ctc

-
�

iEsirutufo 'PTom'ful poro receber aquscimemto
'nJ �lÍ1:S � ilitDJi1!�ã.p ,parGl.óguQ queme
'rJIElP!llradaJ&:Qto'1Íjstemlll;;.rn.Qno<:1C!l:m.lllndo�

IEl€vador .cte<!ll!to 1e:onoio-gía com
<.ClllPOoi� ,paro B prusag€írOJ5 !II

::sístemo<Cie� olJtom'!Íltíco.

Alto�inie em detaJh€S, d:ecorados
:Ql}!:11 revestimentos f'orcelonosQe

-

interruptores Simon.

III
. MÜLLER & MARQUARDT

�

Área Privativa
de 127.39m2
e 128.54m2.INCORPORADORA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIÁRIA

Você planeja.
A gente realiza com vooê!

Ref. 5413 - Amizade
02 dormitórios
Área Privativa: 54,72m2
R$ 158.QOO,00

Res. Horizon

Ref. 5460 - Jaraquá Esquerdo
Suíte + 01 dormitório
Área privativa: 78,12m2
R$ 248.021,98

Res. 5291 - Centro

01, 02 ou- 03 dormitórios
Área do imóvel: 76,60
R$ 1996.132,60

Ref. 5039 - Jaraguá Esquerdo
02 dormitórios
Área privativa: 63,91 m2
R$ 171.714,35

Ref. 5197 - Am izade
02 dormitórios
Área privativa: 64,23m2
R$ 159.000,00

Ref. 5025" Nova Brasília
Suíte + 01 dormitório
Área privativa: 79,30m2
R$ 292.000,00
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Ref. 5435 - Centro
02 dormitórios
Área privativa: 65,65m2
R$ 239.500,00

Ref. 5511 - Baependi
Suíte + 02 dormitórios
Área privativa: 84,18m2
R$ 279.430,41

Lançamentos
o
o
:I

Ref. 5382 - Jaraguá Esquerdo
Suíte + 01 dormitório
Área privativa: 67,53m2
R$ 159.000,00

o;-
�----�-r�--�'-------�8
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o
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o
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Ref. 4987 - Baependi
Suíte + 01 dormitório
Área privativa: 115,74 m2

R$ 339.000,00

Suíte máster + 02 suítes
Área privativa: 157,G4m2
R$ 791.450,81

Res. Mont Serrat

U>
o
o

=10
;;o

t
'"
o

Res.5159 - Piçarras I Centro
Suíte + 02 dormitórios
Área privativa: 99,13m2
R$ 363.879.77

.

Ref. 5485 - Chico de Paulo
02 dormitórios
Área privativa: 67,99m2
R$ 164.000,00

Ref. 5028 - Barra do Rio Cerro
02 dormitórios
Área privativa: 63,69m2
R$ 193.000,00

Ref. 5493 - Centro
03 suítes
Área privativa: 120,53m2
R$ 516.000,00

Ref. 4937 - Baependi
Suíte + 02 dormitórios
Área privativa: 102,01 m2

R$ 461.482,26
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o
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Suíte + 02 dormitórios
Área privativa: 116,78m2
R$ 400.447,25

Ref. 5278 - Jaraguá 99
02 dormitórios
Área privativa: 47,83m2
R$114.567,14

0;- Res. Paladino
o
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00

Ref. 5042 - Amizade
02 dormitórios �
Área privativa: 55,26m2

I}')

Q
R$ 159.029,20 Im
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Ref. 5307 - Czerniewicz
Suíte + 01 dormitório'
Área privativa: 77,92m2 '"

R$ 234,730,00 �
Q
(Ü'
>

ww.italvan.corn.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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itaivan
IMOBILIÁRIA

Você planeja.
A gente realiza com você!

Vendas - Imóveis prontos para morar

Res: Hilamar n Res. Bertoldo Enki n Res. Lancaster n
o o o
3 3 3
ro ro ro
(O (O (O

�. ia' ra'
a a a

sn
o
o-
o

"'o
;;o
tn
Ln
-o
co
o
co

�ef. 5575- Ilha da Figueira Ref. 5571 - Três Rios do Sul Ref. 5569 - Nova Brasília Ref. 5563 - Czerniewicz
Suíte + 02 dormitórios 02 dormitórios 02 dormitórios Suíte c/ sacada + 02 dormitórios 02 dormitórios
Área Privativa: 76,47m2 Área privativa: 59,70m2 Área privativa: 70,63m2 Área privativa: 108,27m2 Área privativa: 56,62m2
R$ 220.000,00 R$ 118.000,00 R$ 279.000,00 R$ 190.000,00 R$ 152.000,00

Res. Comoditá n n Ed. Schiochet n Res. Athenas no o o o
3 3 3 3

'ro ro
(O (O

g' � fa'
a a

Ref. 5564 - Chico de Paulo Ref. 5559 - Vila Lalau Ref. 5558 - Centro Ref. 5549 - Czerniewicz Ref. 5534 - Jaraguá Esquerdo
Suíte + 01 dormitório 03 dormitórios Suíte + 02 dormitórios Suíte + 01 dormitórios Suíte + 01 dormitório
Área privativa: 66,75m2 Área privativa: 76,58m2 Área privativa: 122,50 m2 Área privativa: n,35m2 Área privativa: 71 ,68m2
R$ 180.000,00 R$ 180.000,00 R$ 310.000,00 R$ 270.000,00 R$ 190.000,00.

o :;- Res. Dubai n s no o o o o3 n 3 n
3o o

ro -a ro -a(O o (O. o
fã.' õJ �. õJ
a <l a <l

"n nn
o o
'" cn
o o
o o

"'o "'o à
;;o ;;o .:;N � ,(])ó- � L.
W Q..

-o o:.o . co
" co Cf)

.:;Res. 5519 - Czerniewicz Ref. 5499 - Vila Lalau Ref. 5491 - Centro Ref. 5493 - Centro Ref. 5490 - Centro m

Suíte + 02 dormitórios Suíte + 02 dormitórios Suíte + 02 dormitórios 03 suítes 02 dormitórios E
(])

Área privativa: 99,85rn2 Área privativa: 80,00m2 Área privativa: l82,33m2 Área privativa: 120,53m2 Área privativa: 72,1 Om2 Cf)

o
R$ 290.000,00 R$ 260.000,00 'R$ 447.000,00 R$ 516.000,00 R$ 220.000,00 1m

(Jo
m

Ed. Gran Life n Res. Dolce Vitta Res. Reinoldo Bartel n. �
o :;- o m
3 () 3 roo

-a Cf)
o O
õJ +-'

<l 'ã)"n

'S"o '" -

'" o ,(1)
o 0- U)o- o 'ã)o

"'o >
"'o '" 'o

o Eo-

"'o U)
O

;;o
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Ln O.,. -oRef. 5037 - Vila Nova Ref. 5054 - Amizade Res.5586 - Baependi Ref. 5580 - Nova Brasília ()' Ref. 5431 - Vila Lenzi oco .,_,

Suíte + 02 dormitórios Suíte + 02 dormitórios Suíte + 02 dormitórios Suíte + 01 dormitório
co

Suíte + 02 dormitórios (])w

Área privativa: 111 ,32m2 Área privativa: 112,00m2 Área privativa: 91�06m2 Área privativa: 83,64m2 .Área privativa: 81 ,00m2
-o
Cf)

R$ 450.000,00 R$ 350.000,00 R$ 155.000,00 R$ 290.000,00 R$ 210.000,00 @
o

�
l'

ww.itaivan.com.br �ua: Pr@sid@f!t@ �pitáci0 Pessoa, Nq 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - se

Horárie de atendimento: Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h30 às 18h 15
r.

" 3055-3412

Plantões:

Locação: 9945-8037
Lançamentos: 8822-9850

Prontos; 9210-08€)8
Captação: 9207-0201

Captação (2): 9965-0638

� Jtaivan Imobiliária

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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itaivan
IMOBILIÁRIA

Você planeja.
A gente realiza com você!

Ref. 5203 - Schroeder
02 dormitórios
Área Privativa: 54,95m2
R$ 130.000,00

Ref. 5479 - Vila Lenzi
Suíte';' 02 dormitórios
Área privativa: 90,98m2
R$ 260.000,00

Res. 5523 - Barra do Rio Molha'
02 dormitórios
Área privativa: 65,31 m2

R$ 165.000,00

Ref. 5567 - Água Verde
02 dormitórios
Área privativa: 47,39m2
R$ 108.000,00

Vendas Imóveis prontos para morar

Ref. 5459 - Amizade
02 dormitórios
Área privativa: 51 ,62m2
R$ 125.000,00

o

r----_�-�@

Ref. 5489 - João Pessoa
02 dormitórios
Área privativa: 57 ,38m2
R$ 140.000,00

Ref. 5525 - Água Verde
02 dormitórios
Área privativa: 52,70m2
R$145.000,00

o
o
3

Res. Jardim das Mercedes

02 dormitórios
Área privativa: 51 ,42ín2
R$ 132.500,00

Ref. 5448 - Centro
Suíte c/ sacada + 02 dormitórios
Área privativa: 100,06m2
R$ 260.000,00

Res.Orion

iil
lO

!a.
o

Ref. 5503 - Barra do Rio Molha
02 dormitórios (01 mobiliado)
Área privativa: 73,70 m2

R$ 230.000,00_

o
o

3

Ref. 5532 - Jaraguá Esquerdo
Suíte + 01 dormitório
Área privativa: 86,00m2
·R$190.000,00

Res.4968 - Barrá do Rio Molha
Suíte c/ sacada + 02 dormitórios
Área. privativa: 95,53m2
R$ 260.000,00

n
o
3

Res. Ana Paola

Ref. 5450 - Centro
Suíte c/ doset + 02 dormitórios
Área privativa: 117,25m2
R$ 255.000,00

o
o
3
iil
lO

�.
o

Ref. 5507 - Centenário
02 dormitórios
Área privativa: 59,01 m2
R$ 179.000,00

Ref. 5557 - Santo Antônio
02 dçrrnitórios
Área privativa: 61 ,OOm2
R$ 143.100,00

o
o
3

02 dormitórios
Área privativa: 57 ,50m2
R$ 140.000,00

'�m1lões·:

LGGação: 9945-8037
Lançamentos: 8822-9850

Prontos: 921 0-0808
C$ptaçãd: 9207 -0201

�aptaçãQ (2): 9965-0638

Suíte + 01 dormitório
Área privativa: 75,82m2
R$ 190.000,00

Ref. 5516 - Vila Nova
Suíte + 02 dormitórios
Area privativa: 81 ,40m2
R$ 225.000,00

s
o
()

-o
o

õJ
""
c»
o

02 dormitórios
Área privativa: 56,1 Om2
R$ 159.000,00

Ref. 5201 - Amizade
02 dormitórios.
Área privativa: 63,93m2·
R$ 159.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIÁRIA

Você planeja.
A gente realiza com você!

Amizade

Ré{ 7739
. Suíte + 02 dormitórios
Área privativa: 160,05m2
R$ 450.000,00

Ref.7683
Suíte máster + 02 dormitórios
Área privativa: 190,00m2
R$ 595.000,00

Ref. 7638
Suíte + 01 dormitório
Área privativa: 129,75m2

" R$ 350.000,00

Destaque da semana:

Vendas - Imóveis prontos para morar
Amizade

Surte máster + 02 dormitórios
Área privativa: 128,56m2
R$ 425.000,00

Suíte máster + 02 dormitórios
Área privativa: 240,00m2
R$ 790.000,00

Amizade

Ref.7636
Suíte + 02 dormitórios
Área privativa: 137,72m2
R$ 350.000,00

03 dormitórios
Área privativa: 222,00in2
R$ 318.000,00

João Pessoa

Ref.7685
Suíte c/ closet + 02 dormitórios
Área privativa: 139,02m2
R$ 285.000,00

Jaraguá Esquerdo

Ref.7623
Suíte + 02 dormitórios
Área privativa: 202,00m2
R$ 357.000,00

Chico de Paulo

Ref.7708
01 dormitório
Área privativa: 54,00m2
R$ 200.000,00

Três Rios do Sul

02 dormitórios
Área privativa: 57,00m2
R$ 159.000,00

Rau

Ref.7620
03 dormitórios
Área privativa: 113,00m2
R$ 230.000,00

1 Suíte

�lantões:

Loca§ão: 9945-8037

L'i1m§ameFltos: 8822-9850
Prontos: 9210-G808

Captação: 9207-0201
9965-0638

Itaivan Imobiliária

Ref.7703
03 dormitórios
Área privativa: 167,00m2
R$ 377 .000,00

Rau

Ref.7642
Suíte máster + 02 dormitórios
Área privativa: 230,00m2
R$ 430.000,00

B
'w
"S'
(/)

(/)

.�
'o

.S
(/)
o

Ref.7046
Suíte máster + 02 dormitórios
Área privativa: 300,00m2
R$ 600.000,00

2 Dormitórios

Referência: 7753 - Casa no Amizade
contendo Suíte com closet + 02
dormitórios, sala de estar/jantar, bwc,
área de serviço, depósito, área de festa
rnobiliada e garagem para 02 carros. Possui

290,00m2 de ára privativa e com o Valor de
R$ 550.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3055-3412

Plantões:

Locação: 9945-8037
Lançamentos: 8822-9850

Prontos: 9210-0808

Captação: 9207-0201
9965-0638

itaivon
IMOBILIÁRIA

. Você planeja.
A gente realiza com você! S Itaivan Imobiliária

Vendas - Imóveis prontos para morar

Res. Reinoldo Bartel Res. GomesEd. Gran Life Res. Dolce Vitta

Ref. 5431 - Vila Lenzi
Suíte + 02 dormitórios
Área privativa: 81 ,00m2
R$ 210.000,00

Res.5586 - Baependi
Suíte '1'""02 dormitórios
Área privativa: 91 ,06m2
R$ 155.000,00

Ref. 5580 - Nova Brasília
Suíte + 01 dormitório
Área privativa: 83,64m2
R$ 290.000,00

Ref. 5054 - Amizade
Suíte + 02 dormitórios
Área privativa: 112,00m2
R$ 350.000,00

Ref. 5037 - Vila Nova
Suíte + 02 dormitórios
Área privativa: 111 ,32m2
R$ 450.000,00

Ed. SchiochetRes. Comoditá

Ref. 5534 - Jaraguá Esquerdo
Suíte + 01 dormitório
Área privativa: 71 ,68m2
R$ 190.000,00

Ref. 5558 - Centro
Suíte + 02 dormitórios
Área privativa: 122,50 m2

.

R$ 310.000,00

Ref. 5549 - Czemiewicz
Suíte + 01 dormitórios
Área privativa: 77 ,35m2
R$ 270.000,00

Ref. 5559 - Vila Lalau
03 dormitórios
Área privativa: 76,58m2
R$ 180.000,00

Ref. 5564 - Chico de Paulo
Suíte + 01 dormitório
Área privativa: 66,75m2
R$ 180.000,00

Res. Meliáh

Ref. 5493 - Centro
03 suítes
Área privativa: 120,53m2
R$ 516.000,00

Ref. 5491 - Centro
Suíte + 02 dormitórios
Área privativa: 182,33m2
R$ 447.000,00

Ref. 5499 - Vila Lalau
Suíte + 02 dormitórios
Área privativa: 80,00m2
R$ 260.000,00

Res. 5519 - Czemiewicz
Suíte + 02 dormitórios
Área privativa: 99,85m2
R$ 290.000,00

02 dormitórios
Área privativa: 72,1 Om2
R$ 220.000,00

Destaque da semana:

2 Dormitórios

Referência: 5267 - Residencial AlgarVe,
Contendo sala de estar/jantar, cozinha,
área de serviço com tanque e garagem
coberto. Possui 55,07m2 de ára privativa e

com o Valor de R$ 137 .OOO�OO

ww.itaivan.com.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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itaivan
IMOBILIÁRIA

Você planeja.
A gente realiza com você!

Ref.7534
03 Suítes
Área privativa: 331 ,36m2
R$ 477.000,00

Ref.7605
Suíte máster + 02 dormitórios
Área privativa: 182,00m2
R$ 430.000,00

(47) 3055-3412

Plantões:

Locação: 9945-8037

Lançamentos: 8822-9850
Prontos: 9210-0808

Captação: 9207-0201
9965-0638

8 Itaivan Imobiliária

Vendas - lmóveis prontos para morar

03 dormitórios
Área do imóvel: 130,00m2
R$ 250.000,00

03 dormitórios
Área privativa: 136,00m2
R$ 290.000,00

ww.itaivan.com.br

Ref. 7473 Ref.7385 Ref.7469 Ref.7610 Ref.7742
04 dormitórios 03 dormitórios 03 dormitórios 03 dormitórios 03 dormitórios
Área do terreno: 423,09m2 Área privativa: 113,00m2 Área privativa: 150,00m2 Área privativa: 130,00m2 Área privativa: 165:47m2
R$ 612.000,00 R$ 260.000,00 R$ 390.000,00 R$ 210.000,00 R$ 280.009,00

Czerniewicz Rau Nereu Ramos Seminário

Ref.7530
Suíte + 02 dormitórios
Área privativa: 209,00m2
R$ 245.000,00

Guaramirim

Ref.7732
Suíte master + 03 dormitórios
Área privativa: 252,77m2
R$ 550.000,00

Ref.7531
Suíte + 02 dormitórios
Área privativa: 220,14m2
R$ 385.000,00

Ref.7733
Suíte + 02 dormitórios
Área privativa: 145,00m2
R$ 350.000,00

Para seu filho, uma base secreta.

Para sua filha, um palácio encantado.

Para você, o lar dos seus sonhos.
\

Aguá Verde

Ref. 7749
Suíte + 02 dormitórios
Área privativa: 179,94m2
R$ 360.000,00
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Ref.7741
Suíte + 02 dormitórios
Área privativa: 265,00m2
R$ 275.000,00

1 Suíte 4Dorm�óriOS
Referência: 7682 - Casa Comercial com
área privativa de 188,00m2 e 428,69m2
de terreno.

localização no Centro de Jaraguá do Sul.

Rua: PROCÓPIO GOMES

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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itaivan
IMOBILIÁRIA

Você planeja.
A gente realiza com você!

Amizade

Ref. 2414 - Lot. Ville D' France
Terreno de Esquina
Área do terreno: 481, 18m2
R$ 130.000,00

João Pessoa

Ref. 2732 - Lot. Marajoara II
Sem benfeitorias
Área do Terreno: 324,ÓOm2
R$ 120.000,00

Ref.2706
Ótima Localização
Área do Terreno:. 2.934,45m2
R$ 1.850.000,00

Amizade

Ref. 2660 - Lot. Munique
Sem benfeitorias
Área do Terreno: 362,50m2
R$ 145.000,00

Ref.2735
Terremo de esquina
Área do terreno: 305,12m2
R$ 159.000,00

Três Rios do Norte

Ref.2284 - Lot. Novo Horizonte

Terrenos Residenciais
Área a partir de: 340,00m2
A partir de R$ 87.000,00

. Destaque da semana:

Plantões:

Locação: 9945-8037

Lançamentos: 8822-9850
Prontos: 921 0-0808

Captação: 9207-0201

Captação (2): 9965-0638

Itaivan Imobiliária

Terrenos

Amizade.

Ref.2737
Sem benfeitorias
Área do Terreno: 343,00m2
R$ 159.000,00

Nereu Ramos

Ref.2733
Ideal para Loteamento

.

Área do Terreno: 125.000,00m2
R$ 2.850.000,00

Ref.2702
Rua - João Planincheck
Área do Terreno: 458,00m2
R$ 690.000,00

More no que é seu!

Loteamento Montreal

* Referência: 2621
* Bairro - Três Rios do Norte

* Área do terreno a partir de:

320,63m2
* Valor a partir de R$ 89,776,40

Ref.2738
Terreno de Esquina
Área do terreno: 495,00m2
R$ 215.000,,00

Ref.2723
Ótima Localização
Área do terreno: 403,871i12
R$ 85.000,00

Ref.2683
Terreno sem benfeitorias
Área do Terreno: 325,00m2
R$ 89.000,00

Condomínio fechado
Área do terreno: 1.510,00m2
R$ 900.000,00

Três Rios do Norte

Ref.2721
Sem benfeitorias
Área do terreno: 36.757,65m2
R$ 650.000,00

Ref.2678

Descrição do Imóvel
Área do Terreno: 1.361,1 Om2
R$ 477.000,00

ww.itaivan.com.b Rua: IPresi<t:lerl�e Ef9i1!á:ccio Pessoal, �0 1 (iJ�8 - (LemiILlío - Jara§jlUá do S�I - se:

Horário de atendimel1lto: Seguro'<dal1 à Sexll das 8h às 12Jh e das 13h30 às 1831h·1'S

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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itaiY
IMOBILIÁRIA

Você planeja.
A gente realiza com você!

Oportunidade!

Terreno central na Rua Mariana Frutuoso com 474,25m2, por apenas

R$: 1.100,00

Royal Barg

Sala comercial com 813,00m2 super ampla com vagas de garagens a disposição.
R$: 12.000,00

Rua - Domingos da Nova

Terreno central com 900,00m2 plano e murado com apenas

R$: 1.1 00,00

ww.itaivan.com.br

Plantões:

Locação: 9945-8037

liançamentos: 8822-9850

Prontos: 9210-0808

<2áp��Q: 9207-0201
Gaptação (lZJ; 9905-0638

Itaivan Imobiliária

Locação

Bairro - Jaraguá Esquerdo

Galpão Comercial com 850,00m2 + mezaninos e banheiros e estacionamentos.

R$:9.S00,OO

Rua - Getúlio Vargas

Imóvel Comercial NOVO com 100,00m2 + 04 salas + 02 bwcs

R$:3.900,OO

Rua - João Planincheck

Terreno no Bairro Nova Brasília com 480,00m2

R$: 1.200,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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itaivan
It--iOBILlÁRIA

-

Você planeja.
A gente realiza com você!

São Luiz

tRef. B-924
,

.03 dormitórios
Cása está sendo reformada

R$ 780,00

Amizade

Ref. C-221
Sala no Market Place
Área: 50,00m2
R$ 660,00 + cond.

Nova Brasília

Ref. B-877
Suíte + 02 dormitórios

Terreno Amplo
R$ 2.00,00

Ref. C-230
Rua: João Planincheck
Área: 200,00m2
R$ 3.000,00

47} 3055-3412

Centenário

Ref. B- 913
Suíte c/ closet + 02 dormitórios

Ficam os móveis sob medida

R$ 2.000,00

Ref. D-90

Gapão Comercial
Área: 900,00rn2
R$ 10,00m2

Plantões:

Locação: 9945-8037

Lançamentos: 8822-9850

Prontos: 921 0-0808

Captação: 9207 -0201

Captação (2): 9965-0638

8 Itaivan Imobiliária

Locação
Vila Lenzi

Ref. B-931
02 dormitórios
Próximo ao Centro

R$ 500,00

Res. E-65
Terreno no Lot. Champs Elysses
Área: 680,00m2
R$-680,00

03 dormitórios
Próximoao Centro

R$ 550,00
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Galpão Comercial
Área: 550,00m2
R$ 4.800,00

Ref. B-933 Ref. B-912. Ref. A-1077 Ref. B-927 Ref. Bc883

Suíte + 02 dormitórios Suíte + 02 dormitórios Suíte cf eloset + 02 dormitórios 03 dormitórios 03 dormitórios

Área de festas Sobrado de alvenaria Área de festas, pescina Sobrado Geminado Casa de Alvenaria

R$ 1.200,00 R$ 2.500,00 R$ 2.250,00 R$ 990,00 R$ 550,00

Baependi Amizade Chico de Paulo

Ref. C-202 Ref. C- 208 Ref. C-203 Ref. C-21Õ

Sala Comercial Sala Comercial Sala Comercial Sala Comercial Sala Comercial

Área: 80,00m2 Área: 80,00m2 Área: 40,00m2 Área: 100,00m2 Área: 70,00m2

R$ 1.220,00 R$ 800,00 R$ 750,00 R$ 4.650,00 R$ 990,00

Nova Brasília Amizade Nereu Ramos São Luiz

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.ivanaimoveis.com.br

3370·1122
ERaoe 9121·9933
Rafael 9656-6462
Ivana 9117·1122

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC

Ref. 2261- Centro - EDIFíCIO JARAGUÁ. Apartamento com 02
quartos, sala em dois ambientes, cozinha, lavanderia, bwc social,
bwc de serviço, dependência de empregada, 01 vaga grande de
garagem. Ama privativa 82,39m2 . Móveis nos quartos e bwt
Matricula 11.118. Preço: RS 195.000,00 (aceita financiamento)

Ref. 2250 - Centro - RES.VANCOUVER 11- Apto com suíte mais 02
dormitórios, sala de jantar, sala de Iv, bwc soáal, sacada com chur
rasqueira e fechamento com sistema reiki, cozinha, lavanderia

e 02 vagos de garagem. Móve� sab medida na cozinha e bwc
'

s. Ma
tricula 60.106 . Valor RS 395.000.00. Aceita financiamento bancório.

Ref. 2259 - Centro - Residencial Saint Tropez
Apto novo 106,OOm2 privativos sendo, 01 suíte, 02 dormi!.,
sala em dois ambientes, cozinha, lavanderia, bwc social,

terraço privativo com aprox.80,OOm2, 02 vagas de garagem.
Imóvel com registro. Preço: RS 450.000,00 (aceita financiamento)

Ref. 2237 - RESIDENCIAL CRYSTAL GARDEN - Bairro Três Rios do Sul
Apto com 02 dormitórios, banheiro, sala, cQzinha, lavanderia, sacada
com churrosqueira, Dl-vaga de garagem; Area �rivativa de 53,83m2•

Valor RS 135.000,00. Matricula: 70.956.
Apto com 03 dormitórios (sem suíte), banheiro, sala, cozinha,

, lavanderia, sacada com churrasqueira, 02 vagos de garagem.
Ara0 privativa de 81 ,30m2. Valor RS 165.000,00. Matrícula: 70.950

Ref. 2110 - centro - Res.ltália - Apartamentos com
121,OOm2 privotivos, 01 suíte, 02 demi suítes, lavabo, de
mois depen., 02 vagas. ÚLTIMAS UNIDADES. Entrega para
dezembro de 2013. R.l26.047. A partir de RS 415.000.00

..._ IV�
Ref. 2243 LANÇAMENTO - RESIDENCIAL ABU DHABI
Centro - Apartamentos com su�e mais 02 dormitórios,

lavabo, cozinha, lavanderia, bwc social, sacada com chur
rasqueira integrada a sala com fechamento estilo Reiki,
sala em dois ambientes, 01 ou 02 vagas de garagem.

'

Acabamento com gesso rebaixada, parcelanato, laminado
em madeira nos quartos, tubulação de split e de água

quente. Entrega - Julho 2016. R.l73591.
Aptos a partir de RS 375.000,00

Ref: 2225 - ESIDENCIAL BEUZE - Amizade - Apartamentos
com 01 suíte,01 dormitório, bwc social, sala estar, sacada com

,churrasqueira; cozinha, lavanderia, 01 vaga garagem.
Area privativa de 76,26m2 e 8O,66m2.lncorporação sob
matrícula n.o 63508. Valores a partir de 190.000,00.

VENDA

2199

Ed. Gama

2 dormitórios, sala, cozinha,
área de serviço, bwc social,
sacada com churrasqueira e

01 vaga de qaraqem.

Negociavel !

LOCAÇÃO
L2333 • Ilha da Rgueira

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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constr.,1 suite + 2 dorm., escritório,
área festas c/ bwc, gar. p/ 2 carros.

RS 450.000,00

dorm., amplo terraco, área de festas c/

churrasq., salas comerciais c/bwc.

CÓD. 972 - Casa c/1 suíte, 2 dorm.,
cozinha, sala estar/jantar, bwc social,
lavanderia, área festas c/lavabo e

garagem. Mobiliada.

RS 360.000,00RS 550.000,00

CÓO. 968 - Casa c/ 3 dorm., sala
estar/visita, copa/cozinha, bwc social,
garagem 2 carros, imóvel murado,

c60, 977 - Sobrado c/l suíte c/

hidra, 2 dorm., bwc social, cozinha, sala
estarfTV, lavabo, garagem p/
3 carros, área festas, piscina.

RS 280.000,00 RS 800.000,00

CÓO. 618 - Ampla terreno c/ 2.640m2,
localizado em área nobre a 3 minutos

do centro, linda vista da cidade.

OERS750MIL POR RS650MIL-ÀVISTA

CÓO. 938 - Lindo terreno, plano com
duas frentes, senda uma c/22 metros p/
Rinaldo Bago, área total c/608,13m2

RS 640 MIL· FINANCIÁVEL

CÓD. 949- Terreno c/133.793,08m',
contendo 3 nascentes, 6.000 pés de palmito

(pupunha), imóvel possui 2 matrículas.

CÓO. 970 - Terreno c/325m2, plano
pronto p/construir, todo murado c/

portão e uma edícula de 15m2•

RS 240.000,00 AS120MIL· FINANCIÁVEL

CÓO. 889 - Casa c/3 dorm.,
bwc social, coz., sala jantar/estar
conjugadas, lavanderia e garagem.

RS 270.000,00

CÓD. 892 - Linda casa c/3 suítes, sala
TV/jantar integradas, cozinha, escritório,
lavabo, área festas, área servico, depósito,

garagem, ótimo padrão acabamento.
RS 690.000,00

CÓD. 971 - Casa c/2 suítes, 1 dorm.,
2 bwc, cozinha mobiliada, sala estar/jantar,
área serviço, área festas c/ churrasqueira,

2 vagas, espaço p/ piscina.
RS 530.000,00

CÓD.113 - Casac/amplo terreno (20 x 30),
5 donm., 3 Bwcs, cozinha mob., sala estar/

jantar, área de festas, lavanderia,
garagem p/ 3 carros, poço artesiano.

RS500,000,00

CÓO. 963 - Casa c/1 suite master,
2 dorm., 2 Bwcs, escritório, sala estar/
jantar, lavanderia, cozinha, 2 vagas

garagem, aquecimento solar.

CÓO. 854 - Terreno c/490m2 (18,80
x 26,05), plano pronto pI construir,
próximo ao mercado Cantelli,

RS160.000,00

����
CÓD. 899 - Loteam. Arvoredo, lotes c/

800m2, planos, pronto p/ construir (casas
alto padrão), excelente localização.

c60. 723 - Linda chácara c/125.000m', casa
mista, ampla área de festas c/ churrasqlfogão a

lenha, parablSky e tel. rural, lagoas c/quiosque,
pomar, nascentes água, palmito, eucalipto.

RS 400.000,00A PARTIR DE RS 260 MIL

CÓD. 525 - Lindo sobrado c/278,50m'
constr.,1 suite master (closet + hidra),
3 dorm., ampla área festas, piscina, gar.,

porc., gesso, alarme c/ câmeras segurança.
OE R$1,2MilHÃO PORR$ 850Mil

c60. 962 - Lindo sobrado c/195m', 1 suite,
2 dorm., bwc social, sala estar/jantar, cozinha,

lavabo, área servlco, despensa, área de
testas c/churrasqueira e 2 vagas.

RS 650.000,00

CÓO.896 - Amplo terreno c/747m2
área úti Içam 24 metros frente p/rua,
fundos do Residencial Atlantis.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CÓD. 662 - Residencial Di Flori,
apto. c/62m2 priv., 2 dorm., sala estar/jantar,

cozinha integrada, sacada c/ ehurrasq .•

bwe social, lavand., 1 vaga.

R$180.000,00

CÓD. 975 - Resid. Quatro Estacões, apto.
c/ 59,20m', c/ 2 dorm., sacada c/ ehurrasq.,

1 vaga. Prédio oferece piscina, brinquedoteea,
academia,7 pavimentos.

R$148.000,00

CÓD. 933 - Resid. Dubai, apto. c/126m'
prívat., 1 suite e/closet, 1 dorm., bwe social,

sacada e/ehurr. e reiki, 2 vagas garagem lado
a lado, excelente padrão de acabamento.

R$ 423.000,00

CÓD. 570 - Res. Gracilis apto.
c/ 84,26m' priv., suite, 2 dorm., sacada
c/churrasq., bwc social, lavanderia,
2 Vagas. Laminado nos quartos'

R$252.900,00

CÓD. 976 - Resid. Damasco, apto.
c/ 76m' priv., c/ 1 suíte, 2 dorm., sala estar/
jantar, bwc social, cozinha, área serviCO,

sacada c/ churrasqueira e 1 vaga.

R$195 MIL - FINANCIÁVEL

CÓD. 941 - Resid. Meliáh, apto. c!
64m2 priv., 1 suíte, 1 dorrn., sala estar!

jantar, saco c!churrasq., 1 vaga.

CÓD. 617 - Resid. Villandry, apto. c/ 98,70m'
priv., 2 suítes, 1 dorm., sala tv/estar, cozinha, área
servico, espaco gourmet c/churrasqueira e reike

na sacada, 2 vagas, excelente acabamento.

R$ 265 MIL - FINANCIÁVEL

CÓD. 918 - Resid. Mariscal,7 apto. c/
79,85m2 priv., 2 dorrn., sala estar/jantar,
excelente acabamento, ótima lócallzacão.

R$ 245.0�0,00

CÓD. 933 - Resid. Belle Vie, com 122m'

privativo, 1 suite rnaster sacada c reiki, 2
demi-suítes, ampla sacada c/churrasqueira,
lavanderia e 2 vagas. Excelente padrão.

R$ 430.000,00 -

CÓD. 966 - 1 suite, 2 quartos,
sala jantar, sala de estar, cozinha,

lavanderia, banheiro social, sacada com

churrasqueira, 2 vagas de garagem.

À PARTIR DER$170.000,00

CÓD. 755 - Resid. Catena, apto. c/
77,68m' priv., 1 suíte, 1 dorm., bwe social,
cozinha, sala estar/jantar, sacada c/

churrasqueira e 1 vaga.

A PARTIR DE R$182 MIL

CÓD. 843 - Edif. Bordon, apto. c/121m' priv.,
1 suíte, 2 dorrn., sala estar/jantar, bwc social,
ampla sacada c/ ehurr. e 2 vagas garagem

índividuaís. Apto todo mobiliado

R$ 650.000,00

CÓD. 85'7 - Cond. Palazzo Valsugana, lindo
apto. c/320m' priv., 1 suíte master c/ sacada,
3 suítes; sala estar/jantar, sala Iv com home

theater, dep. empregada, despensa, 3 vagas.
R$1,8 MILHÃO· PARCo OIR. Cf PROPRIET.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PLANTÃO DE VENDAS:
47 9981 1122 (Osmari)
47 9654 6534 (Drika)
47 9927 6069 (Ruda)
47 9185 6002 (Anderson)

I) 4733721122

t:\
V

VIVENDA
www.vivendaimoveis.com-473372-1122 �_...................................................................IIIIIIIIIIIII�t�;J'��I��I'·15

Y VILALENZI
REF1ô53
Residencial Das Acácias

Aptos de suíte + 02 dorm com 100m

privativos. Aptos com suíte + 01 dorm
com 78,92m privativos. Aptos com
01 dorm com 51,91m privativos 01
ou duas vagas de garagem. Entrega
Dez/2016.lnc.: nº R4 16.293.A partir de

R$ 115.381 ,00 1liiiiII��

yAMIZADE
REF1579
Residencial Belize
Apl� com suíte + 01 dorm - 76m
01 vaga de garagem
Incorporação R3-508.07

A partir de

R$ 195.000,00

<'

yAMIZADE
REFl379
Apto NOVO com 55m - 02 dorm,
sacada com churrasq e garagem.
ÚLTIMA UNIDADE

.

fi CENTRO
REF.1652

Apto: 01 suíte + 02 dorm - 90m

privativos
01 vaga de garagem

R$ 268.000,00

Y ILHA DA FIGUEIRA
REF.1540
Tassia Fernanda
Aptos com suíte + 01 dorm- 67,18m
Aptos com 02 dorm - 60,75m privativos .

01 vaga de garagem. Entrega fev/2015.
Incorporação: R5·43-599.
A partir de

R$ 165.000,00

yCENTRO
REF. 1669

Apto 150m· 01 suíte, 02 dorm,
sacada com churrasq e duas vagas
de garagem.

R$ 430.000,00

Y CENTRO
REF 1656

Apto com SOm - 01 suíte + 01 dorm,
sacada com churrasq e 02 vagas de

garagem .

R$ 350.000,00

V VILALENZI
REF.l604

Apto: 01 suíte + 02 dorm - 82,67m
privativos
01 vaga de garagem
Fica móveis sob medida

R$ 158.000,00

Y CENTRO
REF.1675

Apto com 121,84m - 01 suíte com
sacada, 02 demi suítes; sacada com
churrasq e 02 vagas de garagem.

.

R$ 420.000,00

R$ 225.000,00

V JARAGUÁ ESQUERDO
RÉF 1605
DelI Emília

Aptos com suíte + 01 dorm - 67,53m
privativos. 01 vaga de garagem
Entrega: AgoI2014.lnc.: R.3-62.749

.

A partir de

R$ 159.000,00

V BARRA DO RIO CERRO
REF1630

Apto com 60m - 02 darm, sacada com
churrasq e 02 vagas de garagem. Frca
móveis planejados.

R$ 145.000,00

yAMIZADE'
REF.1647

Apto com SOm - 01 suíte + 01 darm e 01

vaga de garagem.

R$ 220.000,00

L.OCA AO
Casas:
REt393 - 01 dlim., sala, rozma. lavanderia. garagem.
OíoodePatJo-R$4OO,oo
Rrtan2 - 01 tUfe + Q2 doon., rozma. àrea de festa, 3
vagasdegaragsn. Es1JOOaNova - R$870,oo
Rrtan9-00dlnríkííos, sacadadd1urrasq., garagem Ilha
da f9áa - fl$870,oo
flet462 - 01 de + 02 dorm, cozma. 2 vagas garagem.
ffioode PcUa - R$11oo,oo

.

ReL915 - 01 de, 02 doon., área de festa d piscina, 02
vagasgaragem.ViaNo'la - R$ 3.000,00

Apariamentos:
Ref.997 - 02 dlim., sala, cozma.lavanderia Í9Ja Verde -

R$ 470,00 + oood.
ReUQ10 - Q2 dlim., sala, rozma. área de serviço. João
Pessoa - R$470,oo+éood.
Ref.996 - 01 dorm, sala, cozma. l7ItC e garagem. Centro -

R$4fI),OO+ oood.
.
Ret995. 02 dorm, !ala, lXl2W1a, área de serviço. Água
VeR1e-R$5OO,oo+an1
Ret762 - 02 dlim., sala, alZiila,1avanderia. gàmgem. São
LuIs-R$550,oo+an1

.

Ref.B023 - 02 dorm, cmiN. sala estar e jantar, sacada cJ

dlUIlasq, garagem. Amizade - R$ ?5O,OO + cond.
Ret.984 - 02 dorm, cozinha cJ balcão, sacada cJ churrasq,
piscina Baepená - R$ 570,00 + cond.
Ret.863 - 02 dorm., sala, cozinha, lavanderia,sacada e

garagem. Baependi - R$ 600,00
Ret.288 - 02 dorm, sala, cozinha, área de serviço, garagem.
Centro - R$ 600,00 + cond.
Ret.S013 - 02 darm., sala, cozinha, lavanderia, sacada d
churrasq. e garagem. Centro - R$ 650,00 + cond.
ReI.951 - 2 dorm, sala e cozinha, churrasqueira. Baependi
- R$ 650,00 + cond.
Ret.8004 - 02 dorm, cozinha, sacada d churrasq, garagem.
Amizade - R$ 630,00 SEM CONDOMíNIO!
Ret.560 - 02 dorm, sala, cozinha, bwc, garagem. Centro • R$
650,00 + cond.
ReI.932 - 01 suite + 02 dorm, sala, cozinha, 02 vagas de
garagem.Czemiewicz - R$ 650,00 SEM CONDOMíNIO!
Ret.411 - 02 darm, cozinha d mobilia, garagem, sacada.
Baependi - R$ 670,00 + cond.
Ret.8003 - 02dorm., sala e cozinha, sacada c/ churrasqueira.
Vila LaIau - R$ 700,00 + cond.
Ret.579 - 03 darm, .sacada c/ churrasq, garagem. Vila Nova
- R$ 750,00 + cond.

Ref.S015 - 02 dorm., lavanderia, cozinha, bwc, sala e

garagem. Centro - R$ 850,00 + cond.
Ref.8009 - 01 suíte + 02 dorm., cozinha, sala, sacada d
churrasq. e garagem. Ilha da FIQU8ira - R$ 850,00 + oond.
Ref.8016 - 01 suíte semi mobITI8da, + 02 darm, cozinha d
.mobifia, sacadad churrasq. Rau - R$850,00 + cond.
Ref.595 - 03 oorm, lavanderia, cozinha, sala, sacada,
garagem. Centro - R$ 950,00

Ret.953 - Sala cxxnen:iII d68,42m. 8aEperd - R$1700,OO
Ret.992 - Sala cxxnen:iIId 11Dn.ViaNova - R$l101,OO
Ret.931 - QIsa cxxnen:iII d 00 salas, oozma dmdE,
sacadaCentro- R$2.500,oo
Ret1m1 - Sala comeráaI d lDn e bwc. Genro - R$
2.500,00
Ret.!8l-Salacomeráald256m ,01 bwceestacDlillum .

Jaraguá�R$3.150,oo
Ret.1lXXl - Sala comeráaI d 255m, âina bázaç1i>
Centro- R$11.lXXl,OONEGocIÃVB.!Ref.S30 - 01 suíte + 01 dorm, sacada d churrasq, piscina,

playgroúnd, salão de festas.Vila Nova - R$ 1.lXXl,00 + cond.
Ref.969 • 01 suíte Masler + 02 dorm., cozinhà, sala,
garagem. Centro - R$l.300,OO
Ref.947 - 03 suítes, sala e cozinha, churrasqueira, 02 vagas
garagem.Centro - R$ 2.lXXl,OO

Galpões:
Ret.972 - � can 55Ikn + esaDil + 02 bwc. São
Luís- R$ 411!iO,oo
Ret.B007 -�can6lDn +02bwceestacDlillum
Guararrírin-R$ 6.(0),00
Ret.988 -� can 1m.. - CInt..hlâiaI- RiIJ - RS
a�oo

.

Ref.670 - � d 1.125m e &n de aba. BR 2fD. RS
1t�OO

Terrenos:
Ret.910 - Tenenodee&PBc(64()n .Anilade - R$fBJ,oo

Salas Comerdais :

Ref.574 • Sala comercial c/ 114m e 01 bwc.1ila da Figueira
R$tooo,OO
Ref.97S • Sala comercial c/ 1DOm ,01 bwce estacionamento.
Jaraguá Esquerdo- R$ 1.100,00
Ref.935 - Sala comercial com aprox. 90rn d01 bwc. Centro
• R$l.500,OO

Rua Jorge Czerniewicz; 400 ! Czerniewicz ! 89255-000 ! Jaraguá do Sul! SC
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VIVENDA
IMÓVEIS

Creci 2354-3J

, DESTAQUE:,' , l'

TEMOS O LUGAR
CERTO PRA VOCÊ

473372-1122 - www.vivendaimoveis.com

� JARAGUÁ ESQUERDO
REF.5207
Casa 150m - 01 suíte, 02 dorm e

garagem, Terreno 375m.

R$ 330.000,00

� ÁG'UA VERDE
REF. 5218
Casa com 160m.
01 suíte, 02 dorm e 02 vagas de garagem.
Terreno com 450m.

R$ 490.000,00

�RAU
REF.5209
Casa 160m - 01 suíte. 02 dorm, duas
vagas de gamgem. Terreno 326m .

�SÃOLUIS
REF.5187
Casa 70,001II - 01 suíte. 02 00m..
gaJlIgEIII.
Terreno 448,00m •

R$ 430.000,00 R$ 230.000,00

� ILHA DA FIGUEIRA
REF.5145
Casa 120,OOm· 01 suíte, 02 dorm,
garagem. Terreno 375,OOm .

R$ 286.000,00

� ILHA DA FIGUEIRA
REF5217
Casa 280,OOm - 01 surte cJ closet

....M
+ 02 dorm, área de festa cJ piscina ,/

e ofuro.
Terreno 403,OOm .

R$ 750.000,00

� CZERNIEWICZ
REF5053
Casa Alvenaria 182,OOm - 01 surte
+ 02 dorm, 2 bwc, área de festas cI
churrasqueira e 02 vagas de garagem
Terreno 450,OOm .

R$ 458.000,00

� B. DO RIO CERRO
REF.5161

f Casa 140,OOm - 03 donn, área de
festa, 2 vagas de garagem. Terreno
450,OOm.

R$ 280.000,00 R$ 230.000,00

�RAU �SÃOLUIS
REF.5122 REF5182
Casa 170,OOrn - 01 suite, 02 dorm, Casa 128.001II - 01 SlÍIe , 02cbm, 02

-

área de festa e garagem.Terreno vagas de gcuagem.kabamenIoem liSO
375,OOm. pon:elallalo, gesso.

Terreno 442,00m.

R$ 275.000,00 R$ 330.000,00
... -

.

� CZERNIEWlCl � ESTRADA NOVA

REF5198 REF5199 - Casaoom llnn • 01 súIe.
Casa com 206m - 01 suite, 02 donn, 02 donn. área de festas e gamgem.
02 vagas de garagem.Terreno 378m .

Tenenooom344,4Cn •

� RIBEIRÃO CAVALO
REF.5137
Casa 125m - 02 Ibm, áreade fesIIas,
02 vagas de g;uagem.Temm400m •

R$ 330.000,00 R$ 160.000,00
. TERRENOS: REF. 3460 - Água Verde - Terreno com 1.063,45m. R$ 215.000,00 I REF. 3480 - Jaraguá Esquerdo - Terreno com 378,001II. R$l49.000,OO I REF. 3483 - SãoWs - Teneno ri 353,77m. 11$1110.000..00

Rua Jorge Czerniewicz, 400 I Czerniewicz I 89255-000 I Jaraguá do Sul I se

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 35011000
Plantão: �

-
..

� 8864-4021 �
/_; �

'// \�II 'l\\�

-

�.imobiliariabeta.com.br
(.p Rua João Januário Ayroso, 531

(início do bairro Jaraguá Esquerdo)
• Atendimento: 8h às f2h / 13h15 às 18h30

ApartamentosDestaque da semana:
Bairro: Três Rio", do 1\orte

Ref. 368 - Casa Nova - 03 dormitórios - Área totâJ. da casa 127,00m2 -

Área total do terreno 320,63m2 - MI 72.814 - R$ 285.000,00

Casas'
Víla :\rna REF. 17 R$188.837,08

02 Dormitórios
.

RI: R3 -r- 61353

Vila temi

REF. 51 R$350.000,00
03 Dormitórios
MI: 421�8

João Pessoa Amizade

REF.85
R$295.000,00

02 Dormitórios Terrenos

REF. 33 R$ 85.000,00
Metragem:'.320,63m2

MI: 72.778

Jara!,rná Esquerdo

REF. 342 R$ 380.000,00
03 Dormitórios
MI: 43270

REF.363
R$260.000,00

03 Dormitôríos

REF. 243 R$260.000,OO
.

Metragem: 456,00m2
MI: 63.477

REF.129

R$1.250.000,00
Metragem: 128.000,00m2

REF. 128
R$420.000,00

Metragem: 1O.144,24m"

REF. 347 R$ 350.000,00
04 Dormitórios
MI: 50.995

REF. 340 R$ 340.000,00
04 Dormitórios

MI: 7.715

REF.326

R$85.000,00
Metragem: 300,00m2

REF. 325

R$85.000,00
Metragem: 305,50012

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Estaremos em
f�r;as a partir do
día 20/12/2013 e
retornaremos no
dia 08/01114.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IEn etec
IMÓVEIS

Você escolhe sua conquista

CAOOSl-SANfOANTôN1
AP0082 - VILA NOVA

EmfimteaoCoI. São I..uiz-Ed.D0-

mingosCbíodioí - 2 salas comen:iais

ronjugadas eRámmobiliadas.

Excdente localparaescritório
comerrial.R$ 235..000,00

Geminado com 74m2, contend�
2 quartos, sala, cozinha, lavan-t
deria, bwc egaragem. Próximo
mercados, posto, posto saúde,�.1
creche, escola. R$ 148.000,00 ti

----------�

�
CAOO52- BARRADORIO CERRO· ";

NA VILA �OVA

VISITE APARTAMENTOS DECORAOO-'

E PLANTÃO DE VENDAS NC LuCA ..

ENTRADAA PARTIRDf

RS 3.000,00*
UTILIZE SEU I3'SALÁRIO

�SU��L

Apartamentos à partir de R$ 153.000,00
" Casa resídendal com 194m2, com 1 suíte, 2 quartos, BWC, salas,

cburrasqueinl e vaga de garagem para 3 carros. R$ 446.000,00. Aceita 1

finandamentobancário e estuda trocapor apartamento.

AP0085 - NEREURAMOS

Galpão com 150m2 (com 2 púos'
em terreno de 500m2 no centro
da cidade. R$ 250.000,00

Casa residencial com suite mas
ter. 2 qtos. 2 salas grandes. 1 sala
pequena, cozinha. lavanderia. 2
bwe's, lavabo e sacadas.
R$ 1.100.000.00

Terreno plano com 360m2 em rua

asfaltada.
R$ 120.000,00 Ótima oportunidade de apartamento com acabamento difer

enciado a partir de R$l45.000,OO

Casa com 1 quarto. BWC, sala e
demais dependências.
R$ 140.000,00

.

Casa com 1 suíte, 3 dormitóri(
e demais dependências .

R$ 370.000,00

Sobrado de 32Om2, com 2 suítes.
.
2 quartos. área de festas.píscina e
dePendêndade empregada Ex
cefente localidade. R$ 880.000,00

Casa em alvenaria, com 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, lavan-
deria) bwc, garagem para. 2 carros, R$ 380.000,00 .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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partamento com 1 suite +1.BWC.� garagem cobertae sacada
Im churrasqueira. À partir de R$ 145.000.00

Jartamento com 2 quartos.
rvc. sala, cozinha e área de

rviço. 1 vaga degaragem
berta. R$ 136.000,00

3 apartamentose2 casas.Valor.
R$ 620.000.00

-

asa demadeira com 3 quartos e demais dependênciasRS 178.000.00

www.engetecimoveis.com.br
Padre Pedro Franckeri, 217 - Centro· CEP: 8925'-040 - Jaraguá do sul/se

Apartamentos com 2 quartos. seda. cozinha integrada. teto rebaixado
em gesse, sacada com churrasqueira e garagem coberta.

R$ 158.000,00

Casa com-1 quarto. BWC. sala e

cozinha. R$ 136.000.00 (aceita
financiamento).

Sobrado com.z apartamentos in
dependentes com 1 suíte. 5 quar
tos, BWC. área de festas e demais
dependências.R$ 370.000.00

Apartamento com 2 quartos,
BWC. sala e cozinha.
R$ 130.000,00
Incorporação R.1-66.608

Ter:reoo com15.11l.1.8m2.
RS 300.000.00

Amizade;, Casacom 1 suíte. 2 quartos. churrasqueíra e demais
dependências. R$ 350.000.00. .

Apartamado com 1 suite,.2 quar
tos.BW'c. suadagounnete de
maisclependêocias R$l87.000.oo Apto com 2 quartos. BWC. sacada

com dnmasqueira edemais de-
pendências. R$ 180.000.00

.
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Ira
IMÓVEIS

20 ANOS COM VOCÊI
www.girolla.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 650 I Centro I Jaraguá do Sul I SC I 47 3275 5000 I girolla@girolla.com.br I www.girolla.com.br

5005: JARAGuA ESQUERDO -

GALPÃO Cf 670m', terreno cf 2300m'.
Pode ser financiado. (terreno dos fundos
todo livre, permitindo ampliação ou outra
construção). R$1.250.000,OO

"�

1199: BARRA DO RIO CER
RO - CASA ALV cf 2 qtos,
terreno cl 367,50m2. BAIXOU
PARAR$170mil!

1113: BARRA DO RIO CERRO
(rua principal) - CASA ALV -

terreno c!' 599,40m2 - 20,85 de
frente. Casa cf 3 qtos, 2 bwcs.
R$ 270mil

1341: SÃO Luís - CASA
A LV. ct 110m2 - 3 qtos.
R$ 258mil

1121: VILA LENZI '" CASA ALV +

GALPÃO casa d 400m2 - 3 suítes,
. piscina, churrasqueira e galpão d
454m2. Terreno d 1095m2. R$ 600mil

1028: CENTRO - CASA + SALA
COMERCIAL - Ótimo local para
clínica, escritório. Casa d 319m2 +

sala com aprox .. 40m2. R$662 mil

ALV cf suíte + 2 qtos, chur
rasqueira, canil. R$ 375mil

1020: IMÓVEL CENTRAL -

Rua Domingos R. da Nova (rua
comercial) cf casa e sala
comercial. R$ 580mil

s-

1176: FIGUEIRA - CASAALV d suíte I

master + 3 quartos, churrasqueira,
3 garagens, linda vista, terreno d
1050m2. R$ 350mil

1228: CONDOMINIO FECHADO -

SOBRADO cf suíte máster + 1 suíte
+ 2 qtos, área de festas integrada cf

piscina, churrasqueira. R$ 890mil

1074: AMIZADE - CASA NOVA d
240m2 -ótimo acabamento! d suíte
+ 2 qtos, churrasqueira. R$ 650mil
- Estuda propostas envolvendo
casa, apto ou carro.

Excelente para fins comerciais ou
residenciais. R$ 1.200.000,00

1078: AMIZADE - CASA
DE ALV. c! suíte + 2 qrtos,

v churrasq., 2 gar. Ficam os

móveis sob medida. R$430 mil.

1141: CHICO DE PAULA- CASA
ALV. cf suíte + 2 qtos, chur

rasqueira, garagem 2 carros:
R$ 299mil

1236: CENTRO - TERRENO
COMERCIAL cf 809m2 cf 21,40
metros de frente. R$ 860mil

1334: SÃO Luís - CASAALV cf
120m2 - suíte + 1 qto. R$ 180mil
- não pode ser financiada.

1056: ÁGUA VERDE - CASA

ALV cf suíte + 2qtos, área de

festas, 2 garagens. R$ 460mil

1103: BARRA DO RIO CER
RO - CASA ALV. cf 3 quartos,
churrasqueira. R$ 165mil

.

1230:.JARAGUÃ ESQUERDO - SOBRA
DO COM EXCELENTE PADRÃO - suite
ampla + 2 qtos, salas conjugadas, lavabo,
churrasqueira, garagem para 2 carros,

Em fase final de contrução. PREÇO ES
PECIAL: R$ 360mil para a primeira uni
dade vendida. VENHA CONHECER

1166: CZERNIEWICZ - CASA ALV
d 350m2 - suíte máster + 1 suíte + 1

quarto, área de festas com piscina e

churrasqueira. Linda vista. R$ 700mil

1386: TRÊS RIOS DO SUL - CASA

GEMINADA Cf 70m2 d 2 qtos.
R$ 159mil-Aceita 10% entrada +

parcelas + financiamento.

1268: VILA LALAU - CASAALV
c/ 100m2 - 3 quartos. R$ 31 Omil

2086: BAEPENDI - TERRENO
COMERCIAL - Cf 38,6Om fi'erite,
)02,00 fund.os.Estuda proposta envol
vendo�outBrren::s. R$3.000.000,00

1233: JARAGUÁ ESQUERDO - TER
RENO COM CASA-ÓTIMO TERRE
NO com área de 7.360,90m', sendo
37,90mls de frente. R$ 1.190.000,00

suíte mobiliada + 2 qtos, office,
churrasqueira, garagem pf 2 car

ros. R$ 300mil

1241: NOVA BRASíLIA - CASA
ALV cf 120m2, terreno cf 645m2
cf 15 metros de frente. R$ 425mil

1401: VILA LENZI - CASAALV
cf 3 qtos, terreno cl 399m2.
R$ 200mil

1017: CENTRO - CASA ALV -

Imóvel
.
muito interessante para

fins comercias. Terreno cf 420m2,
casa cf 165m2. R$ 450mil

1247: JARAGUÁ ESQUERDO -

CASAALV d 145m2 - suíte + 2 qtos,
churrasqueira, área livre nos fundos

para fazer piscina. R$ 350mil

1404: VILA LENZI - CASA MIS
TA cf 3 qtos, churrasqueira. ter
reno cf 455,55m2. R$ 260mil

1161: CZERNIÉWICZ - CASA
ALV. cf 181 m2 - 4 qtos, 2
bwcs, terreno amplo cf 683m2•
R$350 mil

.

1115: BARRADO RIO CERRO -SOBRA
DO c/263m', terreno cf 420m' - suíte cf
closet + 2 qtos, sala tv, área de festas
c/ churrasqueira, piscina, Rua tranquila.
R$ 525mil- Estuda propostas envolvendo
a to de bom adrão no Centro.

1254: RAU - CASA ALV cf
100m2 - 3 qtos, terreno cf 484m2.
R$140mil

1438: GUARAMIRIM - NOVA

ESPERANÇA - CASA ALV.. cf
144m2 - 3 qtos. R$ 165mil

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2013 I IMÓVEIS I 25

lilrallil
IMÓVEIS

l I G U E

LANÇAMENTOS

3002: DRIESSEN - Suíte + 1 qto,
Suíte + 2 qtos ou 1 qto. A partir de
R$196mil

3033: CENTRO - RES. ELEGANS
- APTO - Suíte + 1 qto, sacada c/ chur

rasqueira, garagem. Prédio NOVO c/

playground, spa, 2 elevadores, salão de
festas. R$ 260mil.

3166: BAEPENDI - RES. NIEMEYER -

Apto c/ suite + 2 qtos, sacada
c/churrasqueira, 2 garagens. R$ 200mil

3422: VILA NOVA - JARDIM

DAS MERCEDES- APTO " 2

qtos, sala, cozinha, garagem.
R$106mil Pode ser financiado.

3'J.07: DOLCE VIDA - Novo.
Suite + 2 qtos, ampla sacada
e garagem. R$ 350 mil

3116: JGUÁ ESQUERDO (bem no início).
RES. HORIZON t: aptos cI suíte + 1 quarto
e suíte + 2 quartos. Todos os apartamen
tos cl2 vagas de garagem. Entrada facili
tada + parcelas + financiamento bancário.
A partir de R$ 248.021,98

3248: NOVA BRASILlA - RES. MO
RADAS DA SERRA - Coberto duplex
c/ suíte c/ closet + 2 qrts, sacada
fechada c/ spa, hidromassagem + saca

da c/ churrasq, 2 garagens. Totalmente

mobiliado, ótimo acabamento. Prédio c/
2 elevadores, piscina, salão defestas e
espaço gourrnet. R$800 mil.

3201: AMIZADE - GEMINADO RES.

ETIENNE - LOTEAMENTO MO

NIQUE- 2 qtos, sacada c/ churrasquei
ra. R$ 155mil Pode ser financiado

3425: VILA NOVA - RES.
AMARYLLlS - APTO - 2 Suítes
sendo 1 mobiliada, cozinha mo

biliada, garagem. R$235mil.

3411: VILA NOVA - ED. ANA
CRISTINA - Apto c/ suíte + 2

qrtos, sacada c/churrasqueira,
garagem. R$ 220mil

3105: CZERNIEWICZ - ED. FLOR
DE LlS -APTO - d 1,2 ou 3 qtos,
sacada d churrasqueira, 1 ou 2

garagens. A partir de R$130mi!.

3208: AMIZADE - RES. CHAM
PAGNAT- APTO - Suíte + 2
qtos, cozinha mobiliada, sacada
cf churrasqueira, 1 vaga de ga
ragem. �$445mil.

3426: VILA NOVA - ED. MARISCAl
APTO SEMI-MOBILIADO, ótimo
acabamento - 2 qtos, sala, cozinha,
sacada, garagem. R$245mil
Pode ser financiado.

3008: CENTRO - APTO NO ED. GARDEN
FLOWERS cf SUíTE + 2 QTOS, 2 GA

RAGENS, CHURRASQUEIRA, SACADA -

SOL DA MANHÃ. PRÉDIO COM ÓTIMA
INFRAESTRUTURA. R$ 550MIL

oe.
TÃO I AI 9979 Z750

• VENDA � LOCAÇÃO' ".

• ADMINISTRAÇÃO, '

3108: 3108: CZERNIEWICZ MORADADE MA
DRID. (Muller & Marquardt) - Somente 2 aptos
por andar. Aptos com 128m2 de área privativa
- suíte c/ sacada + 2 demi-suítes, 2 vagas de

garagem. Excelente área social no último andar,
com espaço gourrnet, piscina, tudo entregue
mobiliado e decorado. AcabamentoAlto Padrão.
Primeiras unidades a serem vendidas com

condições especiais. A partir de R$ 445mil

3123: JARAGUÁ ESQUERDO - Ed.

Gracilis - APTO'- c/ 1 suíte + 1 ou 2

qtos, sacada c/ churrasqueira, ga

ragem, prédio c/ salão de festas, play
ground, elevador. A partir de R$205mil.

BRASlllA - RES.

MATHEDI 11- APTO - 3 qtos, sala,
cozinha, 2 vagas gar. R$ 165mi!.

3014: CENTRO - APTO NO
RES. VANCOUVER cf suíte + 2

qtos, cozinha mobiliada, bwcs

mobiliados. R$ 360mil

3410: VILA NOVA - APTO
ED. MARISCAL cl 2 qtos,
semi-mobiliado, ótimo aca

bamento. R$ 245mil

3007: A MELHOR VISTA DA
CIDADE ESTÁ AQUI: MILANO
RESIDENZIALE - Proma Construções.
Venha conhecer o apartamento
decorado e se encante!

Apenas 2 aptos pI andar. Excelente
padrão. A partir de R$ 790mil

3154: ILHA DA FIGUEIRA - Hilamar
- APTO - Suíte d closet + 1 quarto,
cozinha d churrasqueira, sacada,
garagem, prédio d elevador e salão
de festas. R$190mil.

3255: NOVA BRASILlA - MILANO
RESIDENZIALI - APTO NOVO (en
trega em março 2014) - 1 suíte master
+ 2 suítes, sacada cl churrasqueira, 2
garagens. 6$740miL

3003: CENTRO - APTO NOVO -

SAINT TROPEZ - apto c/ 1 qto, Pré
dio c/ elevadores, hall decorado, área
de festas,espaço fitness. R$ 150mil
- pode ser financiado.

3016: CENTRO - ED. SIL
VANA cf 3 qtos, 2 bwc's -

ótima localização. R$ 180mil
aceita financiamento

3174: BAEPENDI - ED. COLI
NAS - APTO - 2 qtos, sacada
cf churrasqueira, 2 vagas de

garagem. R$165mil.

3368: VILA LALAU - RES. ANGELO

MENEL- APTO - Suíte + 2 qtos, sacada
cl churrasqueira 1 ou 2 vagas de ga
ragem. Prédio c/ elevador, playground,
área de festas. A partir de R$ 230mil
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3000: CENTRO - RES.ATLANTA ,�
- Apto d 2 qtos, cozinha, ampla �
sacada d churrasq., garagem. 'i6
R$215mil. �
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3024: CENTRO ED. �
CAETANO CHIODINI - APTO �
(PRÓX. HOSPITALSÃO JOSÉ) 9
a 2 QTOS. R$ 135.000,00
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3055 2244
www.imobiliarialuna.com.br

CREDIBILIDADE É TUDO!ILuna
IMOBILlARIA
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Ref. 33500 Res. Dom
Pedro, apto na Nova

BmsiIia, com ., suite + 1
doml, âfea 001 78m2

R$160.000,00
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i �M�_�,WIIIll ;,
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ReIf.� Res.. VitalIe ,

� Ma Vila Rau, com .,
W4_""2�, àfe8 001

�
R$ 1195..516.40

I

PLANTÃO imobiliarla@imobiliarialuna.com.br

MARCELO
9639-4751

Rua Governador Jorge Lacerda, n"233,

(Rua em frente a Casas da Agua) I Jaraguã do Sul

Ref. 0414 - Res. Mellita.
apto novo na Vila Lalau,
com 2 darmo área útil

57,OOm2
R$ 160,000,00

Ref. 33499 Res. Santa
.

Rita, apto novo na Barra
do Rio Cerro. com 2
dorm, área útil 69m2

R$ 165.000,00

Ref. 66 Res. Alinda, apto
novo semi mobiliado no
Três Rios do Sul, com 2
dorm, área útil 72rrJ2

R$ 166.000.00
: ,

Ref. 0448 Res. 80lgari,
apto Czemiewicz, com 1
suite -I: 1 dorm, área útil

77,92mll
R$ 234.730,00

Ref. 0500 Res. Horizon,
apto no Jaragua

Esquerdo, com 1 suite +

1 dorm, área útil 78,42mll
R$ 245.000,00

Ref. 33490 Res. Begans.
apto novo na Nova

Brasilia, com 1 suite + 1
dorm, área OOI1�

R$ 328.000,00

(41) 3313--5134

(41) 9900-4434

(41) 8488--1981
�tom..bf

·www.depin'eim,oveis.co,m�
Av, Mal. Deodoro Fonseca, NQ 903 - Sala 06, Centro, em frente a Caixa Econômica "

,
� , , .' " � - �.. �

I
"". "' " ';-

CONTRATA-SE

, "Rua rrbodo ROZZ8. 1'1 'I • \tila Nov::] • 8�}259"il)5-· Jare,1UB do §�� ,- SG I '"
;.

,_ ';""" ,,,,,�+�,3374-29�.O,.,9�73.90g�':,deJalnl0\ieis@�)etuho,,coni:Qr." ';.. " ... ,'"
lk�';,�' '",r�;;..J�;� ,).;f�Uji}Hl'ít<:i! �';;;�&.��_$�l��tH�l!ifu\(' ;""U:'11 !&H�i.: ,.Hiau,-o, ,.,. �"'"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 20131 IMÓVEIS 127

imóveis

DEIXE-NOS ADMINISmAR SEU IMÓVEL,
PROCURAMOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS
E COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO, ENTRE

EM CONTATO CONO�r.I),
...

A AO

Jaragui Esquerdo· Res._
NOVO,1Su�,2�
A partir de R$ 2&2.000,00
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JofoguQ cio su. I seCOMPRA - VENDA - ALUGA - ADMINISTRA - VISITE-NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEIS

C D 481 - TERRENO+ CASA.Balrro
Vila Lenzl.4 OtoS/2 Banheiros e demais
dependências, 3 Vagas de Garagem,

Valor RS 280,000.00.

CÔD 485 - APARTAMENTO,Bairro Nova ,

, Brasllla.lmedlaçOes "Atacadão Lux'" ,

Sulte!1 atoJ1 Banheiro Social e demais
'

dependêncas.t Vaga de Garagem,
Valor RS 190.000.00.

CÓD 503· CASA, Bairro Rlilelnlo
Cavalo,2atos/1Banhelro demais dependênclae.

C/ Vaga do Garagem,Artm lD1al Temlno
432,lJOml.

Valor 11$150,000,00.

CÓD 489· CASA(71lm') +
EOICULA(50m'),Balrro Rio Cerro II. 3 OtOS/í

Banheiro e demais dependências,
1 Vaga da Garagem,Timono C/Area total de

2.700m', Valor 11$ 300.000.00

côo 502· OOA.BMro ArrIIIIIe.2 aosn
Bm!!roe lBI13Is_1IlilfàIs.1_de
� ,*R$11iO.18I,"

Id. fIGkRlo�: �dm.l'lfliitõ-(.� ��lJÍi����
H INi1e rd�.l.. 00llim.'ha 'C!!��Í$" � "t. �OO!mlllórl�, � �'l'iM:lill;
i �''C!!ch�.�� �6i1ifJoo�lo..

Imóveis para locação
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Corretores de Imóveis www.schellercorretoresimoveis.com.br

c

RESIDENCIAL
GENESIS - Rua
Tenente Hugo

Alves
Garcia esquina
com Henrique

Foerster,
Loteamento

Itacolomi 2, bairro
AMIZADE.

Apartamentos a

partir de
R$157.000,OO.
Incorporação nO
R.3-59.358"

Residencial
Abu Dhabi

Centro

Aptos a partir
de

R$ 375.000,00
N° da

incorporação:
R.1-73.591

� Residencial Algarvé - Bloco 04 Apartamento 302

Rua Arthur Gunther, 221 - Amizade, Jaraguá do Sul -

I; SC. Apartamento com 2 quartos, bwc social, sala de

I
VAi ar FlEMME ! estar e jantar, cozinha, área de serviço, sacada com

Apartamento com dois dormitórios, banheiro, sala, � churrasqueira e garagem individual. Área privativa:
cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira e uma vaga I

.

de estacionamento. Prédio com área de festas. Metragem 61,OOm2. R$135.000,OO. Matncula nO 56.280.
_ do_!pto: 59,OOm2:._ Vaiar: R$145.000,OO '\

R$ 415.000,00

Residencial
Bellatrix

Apartamento
mobiliado com
dois dormitórios,
banheiro, sala,

cozinha,
.

lavanderia,
• sacada integrada
com churrasqueira
e uma vaga de

garagem.
Metragem:

/ 65,48m2 PREÇO:
. R$ 185.000,00

Residencial Itália
Apartamento com

121m2•

Incorporação nO
R.26.047

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2013 I IMÓVEIS I 29

. Oport n
·

dade:
invista seu 13° e realize seu sonho.

Rua João Ropelatto, 183 - Nereu Ramos (10 trevo)

Qã!l1tii,,�.�IllIla3F. :simil��iI!1I\llI!I���.�_Íim,
_ro�_�a�__�;':;!5;_,Wmr*lalJlllUl�<Ill>.�IIlIl_iIlIl

www.sobrosa.com.br
47 3273-5443 - 47 8484-5·501
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47 3373.3404 twww.imoveísws.comIRua Norberto Silveira Junior. 233 I Centro I Guaramirim

Ref. 422

Apartamento com 2 quartos
A partir de R$ 120 mil - Três Rios

do Sul em Jaraguá do Sul

. :

Res.Tom Jobim, Centro,
Guaramirim. A partir de R$152 mil,

consulte a disponibilidade.

Casa em alvenaria 200m', quatro
dormitarias, bairro escolinha

R$ 250 mil reais.

Apartamentos de 63 a 119 m'
A partir de R$ 193 mil - Barra do
Rio Cerro em Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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INTER�
M ó

Rua João Pícolli, 104 - Centro

E 5 .

CRECI914 -J

v

VENDAS

*Mais condomínio

'Apart.Baependi 01 suíte + 01 darmo Ed. Caribe R$ 850,00
'Apart. Centro 01 dormitório. Edifício Gioconda R$ 550,00
'Apart. Centro 01 suíte + 01 dorm.. Ed. Raphia R$ 850;00
"Apart. Agua Verde 03 dormitórios. Ed. Garcia R$ 650,00
'Apart. Centro 01 dorm. Ed. Florença. Final Calçadão R$ 600,00
'Apart Nova Brasília 02 dorm.Prox. Madri Ed. Klein R$ 550,00
'Apart. Vila Nova 01 suíte+ 02 dorm, Ed.Ana Cristina R$ 800,00
•

Apart. Centro 01 dormitório. Ed.Tulipas prox. Balaroti R$ 560,00
Casa no Jaragua Esquerdo 01 dorrn, sala. cozinha R$ 300,00
Casa naVila Nova-03 dormitório. sala. cozinha R$ 800,00
Casa Comercial ou Residencial50m da Marechal R$ 2.000,00
Sala Comercial- 70m2 naMarechal Negociável R$ 2.500,00
Sala Comercial - 120m2 Prox.Arroz Urbano São luis R$ 1.800,00

(__LO_C_A_Ç_Ã_O_J (

ALUGA R$ 700,00*
Vila Nova - 01 suíte+ 01 Dormitório. 01 Sala.

Cozinha. Sacada cl churrasqueira E GARAGEM.
Residencial Monise.

Loteamento Guilherme Menegotti.
Lotes de 353 a 650m2•
Pagamento Facilitado:
Financiamento CEF

ou Entrada + 36X Direto
Temos parceiros que ajudarão
desde o projeto a execuçâo.

Estaremos
Ferias coletivas

19/12/2013 à 01/01/2013

CONTRATA:
Corretores de Imóveis,

com experiência.VENDE R$ 95.000,00
Excelente Investimento para o seu 13° l!!

VENDE R$ 350.000,00 Negociável I
Sobrado Novo 01 suite + 02 dorm]
__..l1QJ1orce@nato - Res. Muniguv

WWW.lNTERIMOVEIS.NET Plantão Vendas: 8404-8498/8404-7843/9698-5446

Apartamento com 1 suíte + 2
dorm. com 2 vagas, Salão de
Festas e Piscina aceita imóvel
como parte de Pagamento ou

Parcelamento direto.
R$ 600,000,00 sujeito aprevação

Apartamento com Vista para
o Mar, 3 suítes, 2 vagas,

Mobiliado e Decorado, aceita
imóvel como parte de

Pagamento ou Parcelamento

direto. R$ 694.000,00 sujeito a

provação

Apartamento na Quadra do
Mar com 1 suíte + 2 dorm.
com 2 vagas, Mobiliado e

Decorado, aceita imóvel como
parte de Pagamento ou
Parcelamento direto.

R$ 685.000,00 $:Iljeito a provação

Rua: Bernardo Dornbusch 570 sl 02 - Baependí - Jaraguá do sul

Fone (47) 3371-1681 /84801030
E-mail imoveisedesign@hotmail.com / www.imoveisedesign.com.br

IMOBILIÁRIA
CORRESPONDENTE

DELL·�
PRADI
I

I'

O V E I S AGILIZAMOS SEU ,

PROCESSO HABITACIONAL

RESIDENCIAL ANTHURIUM BLOCO C
LOTEAMENTO PRADII - BAIRRO

JARAGUA 84

2 DORMITORIOS SALÃ DE ESTAR
, JANTAR,COZINHA INTEGRADA.

BWC E LAVANDERIA. UMA VAGA
DE GARAGEM COBERTA.

AREA DE 84,40M'.
APTO N'OI- DISPDNIVEl
APTO N' 02 - VENDIDO

2 DORMITORIOS, SALA DE ESTAR E JANTAR, COZINHA INTEGRADA BWC E
lAVANDERIA. VAGA DE' GARAGEM COBERTA.

. APART: 102,202,302 COM AREA 82,73M'
VALOR: RS 125.000.00 COM DOCUMENTAÇÃO INCLUSA.

APART:l01,201,301 COM ÁREA DE 90.70M'·
VALOR: RS 128.000,00 COM DOCUMENTAÇÃO INCLUSA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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•

VENDA. COMPRA. CONSTRUÇÃO. INCORPORAÇÃO
www.santerimoveis.com

SANTER
l�� """,,,,

FOI1,e 47 3370-8000 Centro Guaramirim

Villa Catânia Residenêlial (Piçarrasf
Apartamento 1 slríte +>.2 quartos c/. banhejro americano
(deml-sufte), sala Jantar/estar, cozinhàárea de serviço,

chuúasqueíra�.portão e porteirQ_eletrôniGo,.piscina, espaço
ntness, 2 garagens e playground.

Valara partir de R$ 533.100,00

2_qu�rtos, cozinha, '2 banheiros, sala, área de festa,
área de serviço-e vaga de garagem,

Galpão pré moldq_do de 160 m:, com estrutura 2 pisos..

R$ 890.000,00
.

Jarnguá do Sul-e- Bairro Nerelt Ramos

Re.íd�ncial Hausgarten
Apartamentos com 2 quartos, sala, cozinha,

área de serviço, banheiro, 1 ou 2 vagos de garagem

A partir de R$l()9.980;00·
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,... '"

BALCAO DE NEGOCIOS

Cursos profissionalizantes no

CTr - Centro de treinamento

industrial, em [araguá do Sul.
Venha conhecer: -Soldagem
MIG/MAG; • SoldagemTIG; •
Soldagem Eletrodo Revestido;
• Leitura e Interpretação de

Desenho; • SolidWorks Básico.

Inscrições e Informações: Fone:
3376�1337 ou 9600-3318, falar
com MAURO OU IVETE, e-mail:
mauro.paganini@terra.com.
br; Fone: 9174-1270, falar com
CARLIXTO, e-mail: carlixtof@
yahoo.com.br.

• Precisa-se de Corretor de

Imóveis, enviar curriculum
para administrativo@
santerempreendimentos.com.br..

• Venha se profissionalizar com
os cursos da CTI (Centro de

treinamento industrial). Cursos
de Soldagem: Míg/Mag: Tig;
Eletrodo Revestido. Inscrições e

Informações fone 3376-1337 ou

9600-3318, falar com Mauro OU

Ivete. E-mail mauro.paganini@
terra.com.br; ou 9174-1270,
falar com Carlíxto, E-mail
carlixtof@yahoo.com.br.

• Contrate um profissional do
CREA, exija a A.R.T. Adriano

Sasse, CREA: 099925-6.
Formações: Engenheiro de

Produção, MBA-Gestão de

Projetos, Tecnólogo em Mecânico

e Técnico em Eletromecânica.
.

Fone: (47) 8844-1742 Vivo.

• Novo endereço: Milene
Cabeleireira. Lateral da Rua

Marechal Castelo Branco,
1278 - Centro. Atrás do velho
estabelecimento. Telefone: 47
3374-1874 ou 478859-4524.

• RENDA EXTRA! Para você

que quer aumentar a sua

renda, venha ser um vendedor

autônomo da TRIMANIA! Quanto
mais cartelas você vender;
maior será o seu lucro. E mais,
vendendo cartelas premiadas
você ainda ganha bônus! Ligue
9684-7914 com Cristiano e

informe-se ou envie e-mail para

imvanamuller@gmail.com com

Ivana. Obs.: Você' não precísa
investir nada. Qualquer pessoa
pode vender.. (física ou jurídica)
Coloque no seu estabelecimento,
é lucro líquido!

• Procuro emprego de Motorista,
tenho a CNH A eD, Realizei o
curso do MOPP com diploma
para comprovação. Falar com
Nestor 479668-3300 ou 47

9651-7302.

• [olimpac contrata: vendedor
externo, ambos os sexos,

maiores de 18 anos, experiência
na função. Horário: 8hrs às

12hrs, 13:30 às 17:15hrs.
Salário compatível com a

função, semanal. Interessados
ligar no (47) 3372-0013, ou
enviar curriculum para bruna,
bittencourt1512@hotmail.com

• Pesque-pague Aliança, Rua
Tifa Aurora, s/na, Rio Cerro LI.

Grande variedade de peixes.
Temos peixes vivos, limpamos na
hora. Atendemos todos os dias.
Visite nossa página no Facebook,
Pesque Pague Aliança. 3376-
3637/8426-3600.

• Contrata-se técnico em

informática com habilitação
AB. Telefone 9972-6065 Mundo

Eletrônico.

• Vende-se aparelho de supino
e perna, semi-novo, apenas
R$220,OO. Tel. 3084-1589 (fixo)
e 9692-2135 (TIM)

• Vende-se HOME de sala com

rodinhas, 2,30m, com gavetão,
<'
semi-novo. R$1.200,OO. Paguei
1.700,00. Tel. 3084-1589 (fixo) e
9692-2135 (TIM)

• Vende-se sofá de courvim preto,
semi-novo, 2metros, almofadado.
R$550,OO. Tel. 3084-1589 (fixo)
e 9692-2135 (TIM)

• Vende-se máquina de lavar

louça, marca Bratemp Solution, 6

programas, cor branca, semi
nova, vendo por R$650,OO e

,
Tel.

3084-1589 (fixo) e 9692-2135
(TIM)

• Vende-se cadeira conforto com

massagem nas costas e assento,
marca Relax-Medíc (POLISHOP)
com descanso de pernas com

massagem, cor preta, novíssima,
paguei R$5.000,OO, vendo por
R$3.500,OO. Tel. 3084-1589
(fixo) e 9692-2135 (TIM)

• Vende-se cadeira giratória de

escritório, com braços, semi
nova, cor cinza, apenas R$80,OO.
Tel. 3084-1589 (fixo) e 9692-
2135 (TIM)

• Vende-se cadela raça Shih Tzu,
com 6 meses, vermífugada,
vacinada, cor bege, linda, motivo
de mudança de cidade [apto.],
R$700,OO acompanha casinha,
caminha e outros apetrechos.
Banho semanal no PET. Tel.

\ 3084-1589 (fixo) e 9692-2135
(TIM)

• Vende-se adesivos artesanais p/

unha. Tel 9682-0090.

• Vende-se: Tudo em canela - 4

portas R$ 100,00 cada, caixilhos
R$ 35,00 3 peças. Janelas de
correr 1,60 x 1,00 mts. 4 asas

R$ 100,00 com vidros e vistas.

3 camas de solteiro R$100,OO
cada. 1 cama de casal R$ 170,00.
De Marchi Rua Acre 341 Servidão

57, [araguá Esquerdo. Fone
3371-4377/9128-1885.

• Vende-se pinscher nº 1. Valor R$
300,00. Contato 3273-0779.

• Vende-se som automotivo

l-par 6x9 l-sub 12p. Na caixa

(Pioneer) l-módulo Roadstar
Power One 2.400 w. Com fiação
completa. R$ 1,000,00. Fone:
9122-7190.

• Vende-se compressor de ar, 150

libras. Valor R$ 1.200,00. 3376-
1255.

• Vende-se estojo (Case) p/ teclado
+ estante Stay p/ teclado. Tudo
por R$ 245,00. 3374-0282 /
9991-4101 Carlos.

.

• Vende-se adubo de frango,
ensacado ou a granel. Faço
entrega em toda região. R$10,OO
o saco ou a negociar. 3275-2354
/8813-5808.

• Vende-se 40 palanques de pedra
com aproximadamente 17 x 17 x

2.60. Valor R$50,OO cada. Tratar
com Bonatti fone: 8464-2080.

• Vende-se leitões. R$ 250,00 a

unidade. Tel 9934-4300.

• Vende-se 3 mesas rústicas. Valor

R$ 700,00 cada. Tel 9934-4300.

• Vende-se ar condicionado de

janela Cônsul, 7.500 Btus. Valor

R$ 250,00. Tel 3370-0983.

•.Vende-se mesas e bancos
rústicos feitos com madeira

maciça de demolição. Valor R$
1.500,00. Tratar com Sr. Luis

9909-1453.

• Vende-se cadeira de descanso,
com massageador de assento,
costas e também de pernas
(110/220V), semínova, marca
Relax-Medic, R$3.800,OO (Vale
R$5.500,OO). Márcio tel. 3084-
1589 ceI. 9692-2135 (TIM)

• Vende-semesa deAngelim (peça
maciça-única), impecável, de 2,70m
de comprimento, 80cm de largura
e 5,5 cm de espessura. R$1.200,OO.
(Vale R$3.500,OO). Márcio tel.
3084-1589 ceI. 9692-2135 (TIM)

• Vende-se lavadora de louça
Brastemp, modelo Solutíon,
cor branca R$800,OO c/
transformador. Márcio tel. 3084-

1589 ceI. 9692-2135 (TIM)
• Vende-se 14 carrinhos télimiGosJi,-l lj�nJrll1_f I 1

p/ venda de sucos e refrigerantes
em perfeito estado de

conservação. Valor unitário R$
600,00 ou a combinar. Tel 9206-
5556.

• Vende-se filhotes de Pastor

Alemão, puros, já vacinados e

desverminados. Com 45 dias.
Valor R$750,OO. Tratar 3275-
0009 Gilmar.

• Novidades: Cadeira do papai
e assento de automóvel

c/ massagem a partir de
R$ 1.400,00. E camas com

massagem. Demonstração sem

compromisso. Tel 47 9633-9465.

• Vende-se rollmops R$8,50 o

vidro. TeI3370-1064.

COMPRA-SE

• Compra-se freezer tipo portátil.
3376-1484.

DOA-SE

• Precisa-se de doação de andador

para idosos. 3276-0656 / 9991-
1051 Sueli.

• Precisa-se de doação de móveis
e utensílios para casa e roupas
de bebê (6 meses) 9708-2769
Vanessa.

APARTAMENTO

• Vende-se apartamento novo no

Centro. Suíte mais um quarto.
.

Valor 185 mil. Pode financiar
uma vaga para 2 carros. Fone

3371-6623 Alexandre.

• Aluga-se apartamento com 1

suíte e 2 quartos, com amplas
salas de estar, jantar e TV,
cozinha e copa, mais área de .

serviço, com área de 230m2,
situado na Av. Mal Deodoro em

cima do Magazine Luíza, valor da

locação R$ 1.100,00, fica a parte
a taxa de condomínio, água, gás,
energia elétrica e IPTU. Contato

por telefone (47) 3372-0240
ou (47) 9962-3555 e-mail

walrobe@brwnet.com.br.

• Vende-se apartamento no

Residencial Brilho do Sol, no
Centenário. Área privativa
93,56 m", AT: 110,30 m2• Sacada
com churrasqueira e 1 suíte +

2 dormitórios. Ponto de Split
nos quartos e sala + 1 vaga de

garagem. Valor R$ 259.000,00.
Aceita financiamento. CRECI

Ij' I í 11]1°14. T�18412-4712
r ,11 r, I, ,} I e J_

• Vende-se apartamento, em
Guaramírim, 2 quartos, cozinha,
sala, 1 vaga de garagem, sacada

c/ churrasqueira. 74 mts. Aceita
carros e financiamento. Valor R$
133.000,00. CRECI 19044. Tel
8412-4712 .

• Alugo quitinete peça única 30

ma c/ banheiro, rua: Ernesto
Lessrnann na 615 Bairro Vila
Lalau próximo aWeg 2 . R$
300,00 + Água e luz. Fone: (47)
3635444396084484

• Compro uma garagem no Edifício

[araguá, Falar com Susan ou

Dulce 3370-7160.

• Aluga-se apartamento no Rau

com 2 quartos, R$ 500,00.
Sandra 9993-2131/3372-2409.

• Aluga-se apartamento no Rau

com 2 quartos, R$560,OO. Sandra
9993"2131/3372-2409.

• Vende-se apartamento novo

em Camboriú, 2 dormitórios, 2
vagas de garagem, sacada com

churrasqueira. CRECI 5878. Valor
R$ 240.000,00. Aceito propostas.
Te19957-1216 / 8465-6600.

'. Vende-seApartamento no

Bairro Vila Nova com 2 quartos,
cozinha, sacada, 1 vaga de

garagem. R$ 129.000,00. Tr:
9104-8600. Creci 14482.

• Vende-se apto novo na Estrada
Nova com 2 quartos, sala, sacada
'tom churrasqueira. Entrada
de R$ 10.000,00. Valor de R$
129.000,00. Tr: 47 8499-4778.

• Vende-se Apartamento no

Bairro Amizade com 2 quartos,
cozinha mobiliada, sacada
com churrasqueira, 2 vagas de
garagem. R$ 129.000,00. Tr:
9104-8600. Creci 14482

CASA

• Barbada! Vendo casa na Vila
Lalau. Necessita de reforma.
Próxima do portão dos fundos
da WEG u R$: 200.000,00. Fone
Contato: 9196-1221.

• Aluga-se casa no Amizade,
próximo ao salão Amizade. 03

quartos/OI garagem/Sala e

Cozinha/BWC/Área Serviço/
Amplo Terraço. R$ 800,00 -

Tratar fone 4733716450 ou

8431-5725.

• Vende-se casa no Czerniewicz.
4 quartos. 413 m2. Valor R$

.

180.000,00. Aceito apartamento
na negociação. TeI3371-2598.

• Vendo sobrado no Água Ve�de/
Rau com 3, quartos, sendo 1

suíte, 3 salas, churrasqueira,
garagem, entre outros cômodos 1
184m2 de área privativa I Valor:

dJ.1 Ij II I MYMJ289\qPI11(11n11�nf,��M·
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Daniel Dauer
Corretor de Imóveis

(47) 3084-0408 (47) 9655-5663_

contato@dauerimoveis.com.br (47) 91 03-7819 �
vendas@dauerimoveis.com.br (47) 8429-9334"

Acesse: www.dauerimoveis.com.br

I Ref{ d�1.81 Terreno com 377m'.
Rua pavimentada e sem saída

Pronto para financiar

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SUA BUSCA POR DO
00IMÓVEIS NUNCA FOI

TÃO FÁCIL.
. �. -,

-�':'-

A MA'IOR VARIEDADE DE IMÓVEIS
DE QUALIDADE VOCÊ ENCONTRA

EM NOSSO JORNAL.

ANUNCIE AQUI 3055 1933 A vida acontece aqui.
!

--_'---- ----_j
\
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Seu imóvel está aqui.
ABITAT

,HOÇl13 Ed. Paladino
Amizade R$149.336,OO

H0105'�artamento com81,05m R$180.ooo,00
Vila Nova.

H0089 Viterbo com 76,55 m2
,

área privativa R$ 210.000,00
Vila Lalau '

e a Paisa_gem'. Atea
20.000 m2• R$:990.OOO,OO

Amizade

MI65,925

Ed. Talismã 01
suite + 02 quartos Centro

R$ 300.000,00

H0012 Ed. Villar Vila
Lenzi R$ 169.000,00

H0066 Ed. Le Petit 81,36m2
área R$ 170.000,00

Água Verde

H0080 Ed. Veneto 64m2
área privativa Rau
R$ 145.000,00

H01 09 - Casa de alvenaria -

Jaraguá Esquerdo. Área total
de 450 m2. R$ 270.000,00

H0110 Casa alvenaria
Chico de Paula. 100m2 área
construída, Terreno com
487m2. R$ 265.000,00

H700 ca��5�������s 01 dor-
mitórios, R$ 570,00 + taxas- Água Verde,
H49 Casa em alvenaria 03 dormitórios

Três Rios do Sul R$ 710,00

H50 Casa de Alvenaria 02 dormitórios
R$ 450,00· Jaraguá 99,

H699 Sobrado (somente piso superior)
R$ 900,00 negodável� Vila Lenzi.

H47 Casa de Alvenari�OI Quarto
R$ 560,00, Baependi.

H45 Casa de Madeira R$ 700,00 negociável
Estrada nova.

H40 Casa de Madeira 03 quartos. Nereu
,

Ramos, R$ 550,00

,H46 Casa COMERCIAURESIDENCIAL
R$ 4,500,00 Centro,

LOç:AÇÁO UE QU1TINETE

No�:��a�li:iRr49��ciIU!�as
H416 OuitineteOl Quarto

Nova Brasília, R$ 490,00 + taxas

LOé:AÇ/,O DEAPARTAMENTOS

H715 Ed, Dom Lorenzo 01 Sufte +01 dor
mitório, Centro R$ 980,00 + cond + taxas,

H�12d��;��%�o�&i :����u
H713 Ed.Arnizade Ap. 102 BI. BAmizade

02 dormitórios, R$ 450,00 + cond,

H714 Ed, Letícía Ap, 204 Vila Lalau 02
quartos, R$ 500,00 + cond.

H710 Ed, JardinsAp, 01 Baependi
02 quartos, R$ 600,00 + cond, + taxas,

������'1-'!��O_o�g�;?i����s
H667 Ed, Letícia Ap, 403 Vila Lalau 02

quartos, R$ 590,00+ cond.

Hó66 Ed, Letícia Ap, 303 Vila Lalau 02
quartos, f3$ 590,00+ cond.

H702 Apartamemo Vieiras'01 suites + 02
quartos, R$ 1,000,00

H703 Residendal RivieraVila Nova, R$1.600,OO
.

+ Cond, (disponível em novembro)

Hrf$'f,?50m��,;; §��Jo
H635 Ed, DonaWalf, 03 Quartos
Vila Nova, R$: 1,000,00 + Cond,

H0072 RESIDENCIAL ACRE
103,40 m.2 área privativa A PARTIR

R$252.000,00

H0015 ED. Monet
R$ 310,172.00 - 02 quartos

. .Baependi
.

-�

H0107 Ponto Comercial, loja
.
com 60 m2 Centro

80�000,00 negociável

Hó41 Apartamento, 03 Quartos. Nova
Brasflia, R$: 620,00, SI cond, ,+ taxas

H682 Ed, Rebelo I R$ 780,00 + Cond
(localizado no Calçadão)

H6óO Apartamemo 03 quartos, Nova
Brasilia, R$ 620,00, SI cond. + taxas

H704 Ed, Brasília Beltrarnini ap 101 bloco
11, R$ 670,00 + Corid,

H693 Ed. Santo Pio 02 quartos, Rau.
R$ 650,00 + Cond,

H685 Apertamento 02 quartos Ilha da
Rgueira, R$ 650,00 SI cond.

H0103 Apartamento em Cu
ritiba com 48,63m2'de área

privativa R$ 210.000,00

H 132R Casa de Alvenaria
com 205,90m2 Barra do Rio

Cerro R$ 450.000,00

H0086 Sala Comercial, Área
Privativa 414,00m2 Centro

R$ 2.500.000,00

H698 Ed. Anibal Gomes, Czeniewicz
R$ 750,00 + Cond.

LOCAÇÃO DE SALAS COMERCiAiS

H525 Sala CML 80m' Firenze
R$ 1,450,00 + Cond,

H526 Galpão com 300m'
Vila Lenzi R$ 4,500,00

H517 Sala CML, Centro . 60m',
R$ 490,00 + Cond.

H524 Sala CML 50m' Nova Brasília,
R$I,OOO,OO

H0064 Residencial Santo
Pio - Rau. 68.72M2 ÁREA
PRIVATIVA. R$160.000,00

H0074 Casa de Alvenaria
Rau. 140 m2 de área con
struída. R$ 300.000,00

H0108 Terreno de esquina
com 997.60m2 Amizade

R$ 260.000,00

Sitio com 120.000 m2

Bairro Jacu Açu
Próximo as piscinas.

Apenas
R$ 400.000,00

E�'li''f'lt!,í' !O;:::11I11�<liaÍfÍ

�y* � t;tfl��#(f\V.IÚ!dti

H522 Sala CML 40 m' Firenze
R$ 750,00 + Cond.

H501 Sala CML 60M'
Nova Brasflia, R$: 500,00

H505 Galpão 750m'
Vila Lalau, R$ 6,500,00

H509 Terreno 11.300m'
Vila Nova, R$: 3,000.00

H511 Galpão 154m'somentepiso
superior. Baependi. R$ 1.700,00

,

H518SalaCml117M'
Nova Brasília, R$: 800,00
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,

MOBILIARIA

PRESENÇA
(47) 3375.0505
9153·1112 I 9135·4977

DESTAQUES DA SEMANA
.:t!1 .tll � ,tA=ti i 1-1.].1 =%..

ÁREAS VIZINHAS

,,"..-tnIIP,..��. �ntllJ(IfJfll1,HmJ.MifHmaIM, ,,,,..,i 72.".,lOm" um Cháolrl :U.OOOm", 200m do
."�&MM"�,u'" :::::::::;''*«:::=':t:t '''__,'_lOmotllnoho,101o '"nto, oom á_uI Gorront@@
_��/.,ónwó,.,.O ���� '"1M, lWu. h,,�.'dl, JI""'. do hlJOI. Ano 10m, OorupÍ/'C,
�v .. -wJMJOIJO. �·;."IMMiI1n.I§#UIUf.lUJ(JlJM, fu'/IO, ,.. 2'10,000,00, R' '1.000,00.

VEJA MAIS OPtÕES DE IMÓVEIS EM NOSSO SITE! OU RECEBA UM ATENDIMENTO PERSONALIZADO, NÓS ENCONTRAMOS O QUE VOCÊ PROCURA!

'4Wi§ffiL·i'h'i*?WiWAi:nIlR§,hi·IIR·hh·h4-1.'·,'·,ni'I,t"m,'Üa6','k4jg>;tW'd,';,H.,:_

052-Amizade casa de alvenaria
com 232,OOm2 e terreno com

064 - Centro apartamento com

74,00m2• R$ 225.000,00
665 OOm2. R$ 450.000 00

041-Três Rios do Sul, terreno
com 522,90m2 • R$130.000,00

003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m2 R$1.800.000,00
011-Massarnnduba terreno com 1 00.000,00m2 R$135.000,00
014'- Braço Ribeirão Cavalo - terrreno com 375,00m2 R$ 65.000,00
023 Santo Antônio terreno com área de 475.650,00m2 .R$ 960.000,00
028 -liDa da Rgueira, terreno com 35.518,80m2 R$1.600.000,00
043 - Agua Verde, terreno com 371 ,00m2 R$ 96.000,00
053 - Nereu Ramos terreno com 303,50m2 R$ 90.000,00
055 - Rio Cerro I - terreno com área aproximada de 12.000,00m2 (com 02 galpôes) R$ 480.000,00
058 - Nova Brasflia. terreno com 16.843,45m2 R$ 2.000,000,00
070 - Ribeirão Cavalo, terreno com 71.148,20m2 R$ 2.850.000,00
075 - Ribeirão Grande do Norte com 30.696,00m2 R$ 400.000,00
079 - Santa Luzia, terreno com 58.149,29m2 R$1.300.oo0,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSEE com 360,00m2 R$145.000,00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m22 R$ 2.000.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m2 (ótimo pI indústria). Aceita imóveis R$ 800.000,00
115 - Vila Nova, terreno com 372,97m2 R$140.000,00
130 - Amizade - terreno com 61.500,00m2 R$500.000,00
156 - .chico de Paula, terreno com 723,60m2 R$150.000,00

TERRENOS

CASAS

·008 - � -Casa com 168,00m2 e tErrem com 370,00Í'i'. (aceita aparIamlnIo demeOO'vabrcomo forma de pagarrenIo) R$ 550.000,00
021 -Schoroeder, casa de alvenaria com 173,00m2 e terreno com 450,00m2. (aceita sitio de menorvalor) R$180.000,00
035 - Ribeirão Cavalo, casa de alvenaria com aprox. 80,00m2 e terreno com 443,50m2 R$140.000,00
054 Nereu Ramos - Casa mista com 98,00m2 e terreno com 350,00m2 R$ 120.000,00
069 - Vila Lalau, casa mista com 119,00m" e terreno com 390,60m2 .R$ 250.000,00
087 - Ribeirão Cavalo -casa com 59,90m2 e terreno com 337,50m2 R$138.000,00
093 -Aguá Verde, casa estio enxaimel com 216,00m2 e terreno com 986,00m" .R$ 700.000,00
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,00m2 R$250.000,00
150 - João Pessoa - casa de alv. cl aprox. 280,00m2 mais galpão. Ten: C/ 1.574,10m2 (aceita apto de menorvaJor) .. R$ 500.000,00
183 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,00m2 mais edícula. Terreno com 660,00m2 .R$280.000,00
188 - Santo Antonio, sobrado com 170,00m2 e terreno com 2.033,45m2 R$180.000,0O

síTIOS "

007 - Nereu Ramos, Sítio cl casa de madeira, ranchos, 03lagoas, plant de eucalipto, terreno com 62.000.00m2• R$ 240.000;00
030 - Santo Antonio - C/ casa de alv., rancho, lagoa, C/ área.de 175.000,00m2. aceita imóvel de menor valor. .R$500.000,00
033 - Rio da Luz, sitio com uma casa enxaimel de 150,00m2 e terreno com 56.000,00m2 .R$ 650.000,00
078 - Santa Luzia, casa de alvenaria com 200,00m2, galpão com 200,00m2, terreno com 58.149,29m2 R$1.300.000,00

APARTAMENTO

005 -Á_guaVerde - apartamento com área total de 52,71m2 R$120.000,00
047 -Agua Verde, apartamento com área privativa de 47,39m2 R$110.000,00
060 - Centro - apartamento com área total de 153,63m2 R$ 285.000,00
061 - Vila Nova - apartamento com área privativa de 49,33m2 R$120.000,00
063 - Centro - apartamento com área total de 96,37m2 R$185.000,00
090-Centro - apartamento com área privativa de 90,00m2 , R$ 220.000,00

LOCAÇÃO
Apartamento Centro ..

Apartamento.Centro ..

Apartamento Agua Verde................... . .

....................................R$700,00
.....................................R$850,00
.. R$ 550,00

- , I

I COMPRA· VENDE· ALUGA· FAZ DOCUMENTAÇAO IMOBILlARIA I Rua Guilherme Weege, 166 • Edifício Bergamo • Centro!
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* Reajuste pelo CUS.f Validade para as 10
primeiras unidades ou até<'30/nov.l2013.

RESIDENCIAL MOREAU
,

A 5 minutos do centro
Entrega em Dezembro/2015

Suíte + 2 quartos
, .

Baependí - A partirde R$ 279:000,00'
Áre.a de Lazer

RES. PALADINO
2 quartos

A partir R$159.029,00

RES. VILLAR
2 quartos

A partir de R$171.714,35
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ÃÍuga-se casa com aprox. 200m2 com .g
amplo espaço para estacionamento, ,�

para comercio ou moradia. �
Valor 2.000,00 negociável �

De frente direção geral da WEG II, �

f!!' I
._1

RES. MONDRIAN
5uíte + 2 quartos

A partir de R$ 461.482,00

I
I

�-l
RES. MONET'

A partir de 332.770,00 1 suite +
2 quartos / 2 quartos 208.452,24.

l
, I
1------------------
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ClTROEN
C4 PICASSO 2014
2.016V

CITROEN
C4 LOUNGE 2014

A PARTIR DE

R$78.9901
ÀVISTA

[!.

TAXA
ZERO
a.';/;12X

TAXA
ZERO
B.%24X

• CÂMBIO AU.TOMÁTICO SEQUENqAL GOM TROCA NO VOLANTE, '6 AlR·B�GS • F�EIOS AI;IS + ESP
• RODAS DE LIGA LEVE 17'" LÀNTERNA TRASEIRA CRISTAL BLACK � .CD!MP3 �LAYER � MUITO.MAl:;!:

, NOVO 'CÂMBIO AUTOMÁTICO 6 MARCHAS E MOTOR TURBO THP 165CV • CENTRALMULTIMíDIA COM ENTRADA

USB, BLUETOOH, MP3, NAVEGAÇÂO GPS MYWAY COM TELA 7" E CAMERA DE RÉ •.LUZES DE LED E FARÓiS DE XENON
DIRECIONAIS, TETO SO!.ÃR ELÉTRICO E BANCOS'DE COURO' SISTEMA'START/STOP E MUITO MAIS!

40.000

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn
_________� � ...&JI ���.�,:I. � >___.._...� _

',', LE monDE '

.:
.'. ·.JARAGUÁ,DO.SUL-,Av. Pre;..WaldemarGrubb�, 190�: �ila La��U-N�OTEl.(471�27O-18�8

� ", : '" ',,: " ,;: .: ',: <, ,.0 >',FLO�I����OLlS I JO��yILLE I.B��MI;�A.�,� �RICI�MA ,1, LAGES I !TAJAI I T�BARAO·. ,

'
.

"
>

, '-' A D O R E . e I T, R O EN,' ,...' ", i... .,"'"' , ,.'. , '

..•\ ,.'
.

o

" WWWLEMONDECOMSRt ...
� '_ •

\
- �,

_ I, ' 'c' • l \
� , � -

., ' " •
, � t -", �'� .,,, h··i '�\I 'T�', -ft

�
t _. ..-

;;.r.'_�>lÀ�� ��\"'.(:;.c.., /.��::.:'-/:�'�' ... ;:!I, -:' ...": '��&� !�.: ,,! ... 1;, :'-,,"�!.-
•

�.� \
'

.;'\ I�}:: ,'/':�;�� ';'-) ,·:.�·"���'-I: .':',?::,; "'''�lr7�- ",�n.1)�s .. ,,�,.�rr��,�� �_'-�b'€" ",��: 1"11.'''''' a�, � .�

1-Preços à vista, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Novo Citroén C3 Origine Flex 13/14 com valor à vista de R$ 38.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% + 24
parcelas com taxa 0% a.rn + IOF. Cítroên e4 Lounge 13/14 coe realizado pelo Banco Alfa com entrada de 60% + 12 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Cltroén C4 Picasso 2.0 16V 13/14 com valor à vista'
de R$ 78.990,00 e coe realizado pelo Banco Alfa com entrada de 60% + 24 parcelas com taxa 0% a.1Tl + IOF. TC de R$ 662,00 para Banco PSA e TC de R$ 820,00 para Banco Alfa. Confira a CET da
operação em uma de nos�as lojas. Crédit� .sujeito ? aprovação realizado pelos bancos: PSA Finance ou Alfa. Financiamento

Faça revisões em seu veículo regularmenteSimulado para Pessoa Física. Ofertas validas ate 31/12/2013 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas. .

•
•
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versões a parur de

.

.

l
ACTMUU_ 11\$39.9903)2O14 i Freios ABS, airbag, ar-condicionado, direção,

l vidros e travas elétricas

GRÁTIS- COPlayer OU 1°Emplacamento

(3) Peugeot 208 Active 1.5l Elex, freios ABS, airbo9, cr-condtctoncdo, direção, vidros e trovas elétricas, o partir de RS 39.990,00, pintura sólido, ano/modelo: 201312014 j::!. lO unidades no estoque, :"'*Grátis,CD Ployer Instalado oud" Emplacamento (fPVA 2013 nõo incluso), bônusvólido poro as Concessionárias Strosbourg na versão 208 Active ...... Poro opção de texc o partir de 0% Q.m. paro Q Linha 208, entrada de 60% do vetor do veiculo e saldo em até 12 meses, valido pata todos os modelos e doto Iirnite oté o dia 30/12/2013. (4) Peugeot 207 Sedan XR
1.4l Ptex, ar, direção.• vidros e travas elétricas, a partir de R$ 33.990JOO, platurc sólida, ano/modelo: 2013/2014 e anteriores e 03 unidades no estoque. (5) Peugeot 207 H8 XR 1.4L Flex, 5 portos, ar, direção, vidros e trovas elétricos, o portirde R$ 30.990,00., pintura sólido, ano/modelo: 2013/2014 e anteriores e 10 unidades no estoque. Nõo cumulativo com outros promoções. Poro mais informações, acesse www.peugeot.com.br. Banco Peugeot: Ouvidoria - 0800 771 9090, Serviço de Atendimento 00 Cliente - 0800 771 5575 e ccessc paro pessoas comdeficiência auditivo ou de falo - 0800 771 1772. Solvo erros de digitação. Imagens meramente ilustrativos.

'

Strasbotlrg
O peuçeot.strosbourç e strasbourg.com.br

Jaraguá (47) 3274-1900 Blumenau (47) 3331-4500 Itajaí (47) 3344-7000 Brusque.(47) 3355-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686 Chapecó (49) 3361-1500 Caçador (49) 3561-3400 Joaçaba (49) 3527-8100

Faça revisões em seu veículo regularmente.

MOTION &- EMOTION
PEUCEOT

LEGENOA ÁS À!rbag Al Alarme AQ Ár tjwHlia Af ·AI·;;:i)ild BC-Bancas COUfO CA·CamtlO ôlltomah&li, Ch CfiíhllutádOt de hhf,lu, 111-u8;,;r:,nhaçaüfH IrMtliu uH Dlieçan nHhaBi!ri) HT Encosta cabeça traS�Hí1 Efit" f..peltuH fí'trO\'fS015S, �te�rtc{lS FN farol de netoJlIl3, f.tBS-lrelos, li \ lmpador tr�s.em)____L_M_iEna mallllma, P�!��o atit _��C����G�i_!,a_f�af!lu G�flÍl rS-reIIGul" slllcu, PCA f;rlJh:;tor IiI; caÇaflllld, pr I�HdtHO, jICl"ôríal, Ui t HOjl(:l;) tia IIU:! fif>Seil�lH I.Hitaf,16f1ãlí,,::mto, 18 I'oin solar lE·Trih'::i"i f:lelilc:;:s, Vl·l/u.tn� eletnc{I" VifA1l!.1r(h verdes V�S VcfalJ�e escam�h:alfrf;t
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R$ no program :StradaWorking iA 2014 .119,00

A I...pdtta"cl. do '.Iuro pa,. o ••u lutom6v I.
T.r um carro' importante, contudo" preciso cuidar dele.

bemós que Imprevistos acontecêm, por
rs

isso ê importante ter um stOuro para o seu lutomóVell
. 'gue: 47. 3274 '0108 I Anexo a Espaço Flat.

�BancoR.t

Jttrtt(d S�
4L'32740100
www.espacofiat.com.br
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Rua onda RuxMathias, 36 - Baependi - Jaraguã do Sul
CEP: 89256-075 - E-mail: lD9.....!

•

Semi Novos
Kia Power Imports

ÓTIMA OPORTUNIDADE:"
"

Mitsubish L 200 Trinto HPE 3.2

•Ano:2008/2008
•Diesel, Completa,4x4

·Com troca R$80.000,00
·Sem troca R$75.0001 O

CONTATO:(47) 9107-6932

Av. Prefeito Waldemar Grubba 1346 - Baependi
Fone: 47 3275 0808

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CONFIRA PReços
ESPECIAJS PARA
UNH D NZA
2013

lhe Power to Surprise

-=J�
Cinto de segurança salva vidas:®llI!III�ê>lumi�lIiBlll'li!iHlrlllli,KlelIG!!iattli,lItiill�t'llw�fiI'liI9llfflll�allJàl�m&fIill��Ii$\W,�ll11Ii$fIeíleef(JÍIl�II!IlI.1i!!blZ!!5l!fllllT��maiililll!rE.�tm;t'�.as«iiialilàs;iI!IlmIleQll1!1ililli'JdlIl�êaré�[SIIlíD>5IIIjjállD>il�,GàrimtfiJde5i_mIll��"'Iil2_'QI1'méiOI,p;lIiE�*1l<!l.1firm!!tl&liltllImmIlGlVlllblJrdElilI$Jl._IDJlllIJ8llllQllliBlli'li!ir.l1llli.Ii$Z_JillllJIilBlBlIIJàIG!r.llll),IIISnmm:�lilBlBllI!iIl�I!!IilI$25mJ�I!lDIiJfif;�Ifil1l:Is�
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• Cursos profissionalizantes no CTI -

Centro de treinamento industrial, em
[araguá do Sul. Venha conhecer»
Soldagem MIG/MAG; • SoldagernTlG;
• Soldagem Eletrodo Revestido;
-Leitura e Interpretação de Desenho;
• SolidWorks Básico. Inscrições e

Informações: Fone: 3376-1337 ou

9600-3318, falar com MAURO OU

IVETE, e-mail: mauro.paganini@terra.
com.br; Fone: 9174-1270, falar com
CARLIXTO, e-mail: carlixtof@yahoo.
com.br.

• Precisa-se de Corretor de
Imóveis, enviar curriculum
para administrativo@
santerempreendimentos.com.br.

• Venha se profissionalizar com os

cursos da CTl (Centro de treinamento

industrial). Cursos de Soldagem: Mig/
Mag; Tig; Eletrodo Revestido. Inscrições
e Informações fone 3376-1337 ou

9600-3318, falar com Mauro OU Ivete.
E-mail mauro.paganini@terra.com.
br; ou 9174-1270, falar com Carlixto,
E-mail carlixtof@yahoo.com.br.

• Contrate um profissional do CREA,
exija a A.R.T. Adriano Sasse, CREA:
099925-6. Formações: Engenheiro de

Produção, MBA-Gestão de Projetos,
Tecnólogo em Mecânico e Técnico em

Eletromecânica. Fone: (47) 8844-1742
Vivo.

• Novo endereço: Milene Cabeleireira.
Lateral da Rua Marechal Castelo
Branco, 1278 - Centro. Atrás do' velho
estabelecimento. Telefone: 47 3374-
1874 ou 478859-4524.

• RENDA EXTRA! Para você que quer
aumentar a sua renda, venha ser um
vendedor autônomo da TRIMANIA!
Quanto mais cartelas. você vender,
maior será o seu lucro. E mais,
vendendo cartelas premiadas você
ainda ganha bônus! Ligue 9684-7914
com Cristiano e informe-se ou envie
e-mail para imvanamuller@grnail.
com com Ivana. Obs.: Você não precisa
investir nada. Qualquer pessoa pode
vender. (física ou jurídica) Coloque no
seu estabelecimento, é lucro líquido! '

• Jolimpac contrata: vendedor externo,
ambos os sexos, "maiores de 18 anos,

experiência na função. Horário: 8hrs
às 12hrs, 13:30 às 17:15hrs. Salário
compatível com a função, semanal.
Interessados ligar no (47) 3372-0013,
ou enviar curriculum para bruna_
bittencourt1512@hotrnail.com

• Pesque-pague Aliança, Rua Tifa Aurora,
s/n°, Rio Cerro J.l. Grande variedade de
peixes. Ternos peixes vivos, limpamos
na hora. Atendemos todos os dias.
Visite nossa página no Facebook,
Pesque Pague Aliança. 3376-3637 /
8426-3600.

• Contrata-se técnico em informática
com habilitação AB. Telefone 9972-
6065 Mundo Eletrônico.

COMPRA-SE

• Compra-se freezer tipo portátil. 3376-
1484.

DOA-SE

-Precisa-se de doação de andador para
idosos. 3276-0656/ 9991-1051 S�eli.

". Precisa-se de doação de móveis e
utensílios para casa e roupas de bebê (6
meses) 9708-2769 Vanessa.

• Vende-se ovos de galinha caipira. R$ 5,00
a dúzia Tel 9934-4300.

• Vende-se sofá emL com puff. Valor R$
','.

500,00. Motoca elétrica da Barbie R$
"

300,00. Ar condicionado marca Gree,
8.500 BTU's, com controle. R$ R$ 700,00.
TeI9926-1717/3055-2737.

• Vende-se aparelho de supino e perna,
semi-novo, apenas R$220,00. TeI. 3084-
1589 (fixo) e 9692-2135 (TIM)

• Vende-se HOME de sala com rodinhas,
2,30m, com gavetão, semi-novo.
R$1.200,00. Paguei 1.700,00. Tel. 3084-
1589 (fixo) e 9692-2135 (TIM)

• Vende-se sofá de courvim preto, semi
novo, 2metros, almofadado. R$550,00.
Tel. 3084-1589 (fixo) e 9692-2135 (TIM)

• Vende-se máquina de lavar louça, marca
Bratemp Solution, 6 programas, cor
branca, semi-nova, vendo por R$650,00.
T�I. 3084-1589 (fixo) e 9692-2135 (TIM)

• Vende-se cadeira conforto com

massagem nas costas e assento, marca
Relax-Medíc (POLISHOP) com descanso
de pernas com massagem, cor preta,
novíssima, paguei R$5.000,00, vendo
por R$3.500,00. Tel. 3084-1589 (fiXo) e
9692-2135 (TIM)

.

• Vende-se cadeira giratória de escritório,
com braços, semi-nova, cor cinza, apenas
R$80,00. TeI. 3084-1589 (fixo) e 9692-
2135 (TIM)

• Vende-se cadela raça Shih Tzu, com 6

meses, vermifugada, vacinada, cor bege,
linda, motivo de mudança de cidade
(apto.), R$70o.,00 acompanha casinha,
caminha e outros apetrechos. Banho
semanal no PEr. Tel. 3084-1589 (fixo) e
9692-2135 (TIM)'

• Vende-se adesivos artesanais p/ unha.
TeI9682-0090.

.

• Vende-se: Tudo em canela - 4 portas R$
100,00 cada, caixilhos R$ 35,00 3 peças,
Janelas de correr 1,60 x 1,00 mts. 4 asas

R$ 100,00 com vidros e vistas, 3 camas
de solteiro R$ 100,00 cada, 1 cama de
casal R$170,00. De Marchi Rua Acre 341
Servidão 57, Jaraguá Esquerdo. Fone
3371-4377 / 9128-1885,

• Vende-se pinscher nº 1. Valor R$ 300,00.
.

Contato 3273-0779.

• Vende-se som automotivo l-par 6x9
l-sub 12p. Na caixa (Pioneer) l-módulo
Roadstar Power One 2.400 w. Com fiação
completa. R$ 1,000,00. Fone: 9122-
7190.

• Vende-se estojo (Case) p/ teclado, +
estante Stay p/ teclado. Tudo por R$
245,00.3374-0282/9991-4101 Carlos.

• Vende-se adubo de frango, ensacado ou
a granel Faço entrega em toda região.
R$10,00 o saco ou a negociar. 3275-2354
/8813-5808.

• Vende-se 3 mesas rústicas. Valor R$
700,00 cada. Tel 9934-4300.

• Vende-se cadeira de descanso, com
massageador de assento, costas e

também de pernas (110/220V),
seminova, marca Relax-Medic,
R$3.800,00 (Vale R$5.500,00). Márcio
tel3084-1589 ceI. 9692-2135 (TIM)

• Novidades: Cadeira do papai e assento
de automóvel c/ massagem a partir de
R$ 1.400,00. E camas com massagem.
Demonstração sem compromisso. Tel47
9633-9465.

APARTAMENTO

• Vende-se ou troca-se por casa em
[araguá do Sul apartamento no Vila Nova,
com umasuíte mais dois dormitórios,
apartamentomobiliado, com acabamento
em gesso, 2 garagens individuais, toda
mobília nova Valor R$ 300.000,00 para
venda e R$ 340.000,00 para troca. Tel
9170-9686/3275-4811.

• Vende-se apartamento novo no Centro.
Suíte mais um quarto. Valor 185 mil.
Pode financiar uma vaga para 2 carros.
Fone 3371-6623 Alexandre.

• Aluga-se apartamento com 1 suíte e 2
.

quartos, com amplas salas de estar, jantar
e Tv, cozinha e copa, mais área de serviço,
com área de 230m2, situado na Av. Mal
Deodoro em cima do Magazine Luiza,
valor da locação R$1.100,00, fica a parte
a taxa de condomínio, água, gás, energia
elétrica e IPTU. Contato por telefone (47)
3372-0240 ou (47) 9962-3555 e-mail
walrobe@brwnetcom.br.

• Vende-se apartamento no Residencial
Brilho do Sol, no Centenário. Área
privativa 93,56 m2, AT: 110,30 m2.

, Sacada com churrasqueira e 1 suíte + 2
dormitórios. Ponto de Split nos quartos
e sala + 1 vaga de garagem. Valor R$
259,000,00. Aceita financiamento. CRECI
19044. Te18412-4712.

• Vende-se apartamento, em Guaramirim,
2 quartos, cozinha, sala, 1 vaga de

garagem, sacada c/ churrasqueira. 74
mts. Aceita carros e financiamento. Valor
R$ 133.000,00. CRECI 19044. Te18412-
4712.

• Alugo quitinete peça única 30 m" c/
banheiro, rua: Ernesto Lessmann n° 615

Bairro Vila Lalau próximo aWeg 2 . R$
300,00 + Água e luz. Fone: (47) 3635 .

4443 9608 4484

• Compro uma garagem no Edifício Jaraguá.
Falar com Susan ou Dulce 3370-7160.

• Aluga-se apartamento no Rau com 2

quartos, R$ 500,00. Sandra 9993-2131 /
3372-2409.

'

• Aluga-se apartamento no Rau com 2

quartos, R$560,00. Sandra 9993-2131 /3
372-2409.

• Vende-se apartamento novo em
Camboriú, 2 dormitórios, 2 vagas de

garagem, sacada com churrasqueira.
.CRECI 5878. Valor R$ 240.000,00.Aceito
propostas. Tel 9957-1216/8465-6600.

• Vende-se apto novo na Estrada Nova com
2 quartos, sala, sacada com churrasqueira.
Entrada de R$ 10.000,00. Valor de R$
129.000,00. Tr: 47 8499-4778.

• Vende-se Apartamento no Bairro
Amizade com 2 quartos, cozinha
mobiliada, sacada com churrasqueira,
2 vagas de garagem. R$ 129.000,00. Tr:
9104-8600. Creci 14482

CASA

• Barbada! Vendo casa na Vila Lalau,
Necessita de reforma.Próxima do
portão dos fundos daWEG II. R$:
200.000,00. FoneContato: 9196-1221.

• Aluga-se casa na Praia Enseada. A
partir do dia 02/01/14. Prox. à Prainha,
Alvenaria, para até 15 pessoas. R$
300,00 diária. TeI8415-8047.

6069.

• Barbada! Vendo casa na Vila Lalau.
Necessita de reforma.Próxima do portão
dos fundos da WEG II. R$: 200.000,00.
Fone Contato: 9196-1221.

• Aluga-se casa no Amizade, próximo ao

salão Amizade. 03 quartos/üt garagem/
Sala e Cozinha/BWC/Área Serviço/
Amplo Terraço. R$ 800,00 - Tratar fone
4733716450 ou 8431-5725.

• Vende-se casa no Czerniewicz. 4 quartos.
413 m2. Valor R$ 180.000,00. Aceito
apartamento na negociação. TeI3371-
2598.

• Vendo sobrado no Água Verde/Rau
com 3 quartos, sendo 1 suíte, 3 salas,
churrasqueira, garagem, entre outros
cômodos 1 184m2 de área privativa 1
Valor: R$350.000,00 1 (47) 3371-13151
9674-5555 (TIM]

• Vendo casa de alvenaria no Rio Cerro,
próximo a Choco Leite, 80m2 de área útil
+ garagem para 2 carros 1 Aceito carro 1
Valor R$130.000,00 1 (47) 3371-13151
9674-5555 (TIM].

Vende-se ou troca-se casa na praia em
Barra do Sul, por casa em Guaramirim
ou Piçarras. 4 quartos, ótima localização.
Valor R$ 320.000,00 (a negociar). Tel

.

3373-3021/9222-2536.
• Vende-se casa no bairro êzerniewicz.
4 quartos, terreno c/ 413 m2, valor R$
180.000,00. Aceita apartamento corno
troca.negocíável. TeI3371-2598.

• Vende-se casa na praia com 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro, lavanderia etc.
O terreno de 3.824 m2, todo cercado.
Ao lado da lagoa Santa cruz na Barra
do Itapocu/ Barra velha, de frente pro
mar. Valor: R$ 185.000,00 ou troca-se

por apartamento em Jaraguá do Sul
(Negociável). Tratar: 9662-6777,ou
33720013.

CHÁCARA

• Vende-se chácara no Garibaldi / São
Pedro, medindo 240.000m2, casa mista,
ranchos, cercas, lagoa, água corrente,
6,000 pés eucalipto. Oportunidade de
investimento. Valor: R$ 380.000,00.
Aceito trocas terreno e veículo. Tratar:

9128-5957/3376-0081.
SALA COMERCIAL

• Vende-se ou troca, loja Marimar de
decoração para festas e casamentos
com 12 cores de tecidos, tem material
suficiente para fazer 05 casamentos,
vendo tudo por R$ 60.000,00 , troco por
imóvel ou carro, Se for necessário pago
a diferença - Tratar com Marta (47)
3371-4811 ou (47) 9119-4336

• HOTEL - Centro de [araguá do Sul Ár.ea
do terreno 1.558m2 - Área Construída:
600m2. Total de 24 quartos com
banheiro. Ideal para hotel, escritórios,
empresa. R$ 1.500.000,00 (aceita
imóveis como parte do pagamento
-negociáveis). - CRECI 23040. Consulte
9103-7772

• Vende-se mercado em Guaramirim,
climatizado, c/ açougue, ótimo estoque.
Aluguel da sala R$1.100,00. Sala
130 m2• Valor de R$ 140.000,00 por
R$ 115.000,00. Aceito carro até R$
25.000,00. TeI3273-1903.

Vende-se 3 casas de alvenaria no • Vende-se churrascaria c/ clientela
bairro Martins, próximo ao mercado formada, com todos os equipamentos,
Martins._Valo� R.$ �2?:???:??: !�! ?3��: ... , ... ��r�?à �enha.: c�urrasq_uei.r�.

giratória; Bem localizada e com amplo
estácionamento. Valor R$ 85.000,00.
3273-7141 ligar em horário comercial

• Aluga-se galpão novo na Barra do Rio
Cerro, com 330m2, próximo a Leison
malhas, ótima localização. Valor mensal
R$ 2.900,00. Tratar: 9185-4615 /9655-
6743.

• Vende-se vídeo locadora em bairro
nobre de Jaraguá do Sul, com cerca de
2500 títulos, ótima clientela formada,
ótima localização, não necessitando de

.

nenhuma reforma. Loja 100% em dia.

Oportunidade única pará quem quer
ínicíar seu próprio negócio. Valor: 50
mil negociável. Maiores informações
(47) 9605-7349.

• Excelente investimento para área
comercial (clínica médica, odontológica,
estética, entre outros). Casa central
com 350m2• Terreno com 800m2
(20rnx 40m). Rua Exp. Antônio Carlos
Ferreira (próx. A Ford Moretti) Valor R$
1.500.000,009654-8938/9674-5555.

• Aluga-se sala comercial, 80m2 na rua

Afonso Nicoluzi, 1893 (atrás super
Brasão) - Rau. Valor: R$ 1.100,00 Tratar
fone 3273-2119,

TERRENO

• Vende-se terreno com 2 casas no bairro
Estrada Nova, rua asfaltada, Valor R$
140.000,00.3371-6069.

• Vende-se terreno de esquina na praia do
Ervino 300 metros da praia. Escriturado.
Valor: R$ 55.000,00.Contato: (47) 8803-
7279.

• Vende-se terreno em Schroeder, 900 m2•
Valor R$ 40.000,00. Aceita-se proposta
3273-2347/8853-9716.

• Vende-se terreno no Amizade, Rua Irma
Forster, Loteamento Itacolomi 2, área

.

de 375m2• Lindo terreno, rua sem saída,
excelente rua residencial.. R$ 205.000,00..

Tr: 9131-0680

CHEVROLET

• Vende-se Zaflra Elegance 2007,
prata, completa, automática, kit gás,
impecável, único dono. R$ 30.000,00.
Contato Eugenio 479128-5366.

• Celta 1.0 VHC, 2004, azul, com alarme
e trava elétrica, R$14.300,00tel. 3275-
4500 - Osnir Balsanelli.

• Vende-se Astra Sedan Elegance
multipower 2005/2005, (GNV de

fábrica), completo, único dono, perfeito
estado. Valor R$ 23.000,00. Telefone 47
8832-0302 / 3370-6492 Murara.

VOLKSWAGEN

.' Vende-se Pólo Classic 1.8 Mi - ano

1999 - Prata - Completo, Ar
condicionado, direção hidráulica,
air bag, vidro elétrico, trava elétrica,
alarme, roda esportiva aro 14,
emplacado, em ótimo estado e

boa procedência. Valor apenas R$
11.900,00. TRATAR: 9985-5872

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BALCAO DE NEGOCIOS

o Vende-se Kornbí Standard 1.4 Mi Total
Flex 8V Ano: 2011. A Gasolina, em perfeito
estado. Ligar no 3372-0013 ou 9662-
6777.

FlAT

o Vende-se Palio Fire flex 2008 com 73.000
km, completo, menos ar. Valor R$ 18.500,
aceito proposta ou Fusion 2011 na troca.
Contato: 8464-2080 com Bonatti.

o Vende-se Siena Celebration 2008,
completo, 60.000 km, muito bem
conservado. Valor R$ 21.000,00. Te13275-
3538/9931-9410.

o Vende-se Palio Adventure 1.6 ano 2003, 16
v, branco. Aceito troca de menor valor. R$
22.000,00. Tel47 9633-9465.

RENAULT

o Vende-se Clio Sedan 2005, motor 1.6,
cor prata, completo, banco de couro. R$
18.000,00. Te13276-0826 / 9973-5960.

o Renault Fluence 2.0 Dynamique, manual 6
marchas, 2012, preto metálico, completo
+ air bag + ABS + piloto automático + ar

condicionado dual zone, R$52.900,00 - te!.
8812-8522 - Roeston Balsanellí,

TOYOTA

o Vende SW4 Hilux ano 98, 149.000 km,
único dono, 4x4, diesel, preta, completa.
Valor R$ 88.000,00. Te19973-8341 /
3275-0702 Jair.

o Vendo Corolla Xei 1.8 Flex - Ano 2010 /
Automático / Preto / Kit Multímídía /
Câmera de ré / Ar. Digital! Ar BagDuplo
/ Vidros e Travas elétrica nas 04 portas
/ Retrovisor com rebatimento eletrônico

/ Kit cromado / Pneus seminovos aro 16
/ Nota Fiscal/Manual Proprietárlo com

todas revisões inclusive após a garantia,
todas trocas de óleo foram feita na
Concessionária Toyoville de [oínville + o

som original. Veículo sem detalhes. Valor
R$ 50.000,00 sem trocas. Tratar: (47)
3371-8153/9620-8384 com Elsio.

o Corolla Xli 1.8 Flex Automatico 2011
Cor grafite, Automático, Único Dono, Air
Bag Duplo, Som, Trio elétrico, retrovisor
elétrico, volante escarnoteável, Ar
condicionado, Pneus Novos, Socorro sem

uso, Manual, Chave reserva, veículo sem

detalhes: Tabela Fipe R$ 48.180,00. Vendo
por R$ 43.000,00, sem troca - Tratar (47)
3371-8153/9620-8384 com Elsío.

CAMlNHÃ07

o Vende-se caminhão Kía 2500, rodado
simples, c/ baú frigorífico com até - 8°

C. Valor R$ 70.000,00. Tratar 9176-6877
Renato.

o Vende-se caminhão Volkswagen 7110,
ano 91/92 vermelho. Motor novo. Valor
R$ 39.900,00. Valor a negociar. Tel Eder
9621-0887/ Valmor 9969-5540.

o Vende-se caminhão Mercedes Benz 1618,
com baú trucado, reduzido, ano 95. Valor
R$ 85.0ÓO,00. TeI3376-1632.

OUTROS

o Vende-se Audi A3 1.8, ano 2000, aspirado,
4 portas, prata, completo, airbag duplo,
ABS, 72.000 km, original. Bem conservado.
Valor R$18.500,00. TeI8410-3499.

o Vende-se ou troca-se trator por casa ou

terreno. Valor R$ 100.000,00. E canhão

pulverizador de bananas, R$ 8.000,00. Tel
3373-3021/9222-2536.

,Mitsubish L 200 Trinton HPE 3.2

·Ano:2008/2008
·Oiesel, Co'mpleta,4x4

·Com trota R$80.000,OO
'Sem troca R$75.000,OO

CONTATO:{47) 9107-6932

VENDE-SE

PEUGEOT PRESENCE PACK 16V FLEX 4P Ano: 2012 / Km: 32.000 /
Cor: Branco / Portas: 4 / Flex - COMPLETO. ÚNICO DONO PNEUS
NOVOS - IPVA E LICENCIAMENTO PAGO. Valor de R$ 41.800,00.

Contato pelo 9185-6002 c/ Anderson

. CONTRATA-SE

Precisa-se de Corretor de Imóveis, enviar curriculum para

administrativo@santerempreendimentos.com.br.

VENDE-SE

Barbada! Vendo casa na Vila Lalau. Necessita de reforma. Próxima do portão dos
fundos da WEG II. R$: 200.000,00.

Fone Contato: 9196-1221

VENDE-SE

Vende-se terreno no Amizade. Rua Irma Forster, Loteamento Itacolomi 2,
área de 375m2.' Lindo terreno, rua sem saída, excelente rua residencial!

R$ 205.000,00. Tr: 9131-0680

VENDO ÓTIMA CASA
(por mudança de cidade), no bairro São Luís, próx.
a Jomar: suíte master (closed e hidro), dois quartos
(demi-suíte), sala de jantar/estar em dois niveis
integradas, cozinha, lavanderia, lavabo, garagem

para 2 carros: asfalto, próximo a tudo.

Torro: De 300.000 por 2S0.000�
Aceito apto menor valor. Pronta para financiar.

Estudo propostas. Fica porcelanato p/salão festas.
Tratar: 8801-9082, com Sandra! após 17 hs.

. ,} .,1 J .1_1 I I .11 ,I 1/_ 1.1

\ - mDS'Q!IlHG1.8!KY
OElDSDUl6V

VefculoB com opção de financiamento. Crédito su)!llto à aprovação. preço "pP/ lU· para
pagamento à vfsta ou financiamento sem troca. Válida alédla 30 de deUlmbro de 201;3. Alal>ela
de taxas de financiamento consta na. lojas de semínoves do g/Upo e seguP a pofllie.a 4lPm!lfáa1
do mês vigente. Silo 42 carro. 00 estoque com preço eté 10% abalJ<o da tabefa FIPE de
dezeml>rQ de 20� 3. Os carros estilo no e.sWque pa todas as foja. de S8Jl111l0VOS do Grupo
Slrasl>ou�9. Financiamento coe com l' parcela para 30 dliIB. Ofertas válida. enquanto durarem
08 estoques. Salvo erros de dlQltação. Imagens meramente liustratJv8$, .

FAÇA REVISÕES EM SEU VEíCULO REGULARMENTE
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ÉPARA PAGARNENOSECHEGAR DANOCOM
CHEt 1 ETZERO IVA 6AR "'E i�

R7D2014
COMPLETO

TAXAO%
E T. R$ 44.215

+ 24X R$1.247

rz
R9K2014

,EÇO ,OTA
FISCAL :D'E FABRICA

AgIIéll .• lTl.ano/modelo201a/2014(5N4aXE qp®néll8),:ccrn PfÇ)lnata1lsca1 de1àbt'lea, COI1tormelllOla1iscahda .Gnrat!Mdtorsoo'8rasNlI.!tda. iQruze 1"1Ü'Eeotec.ano/1lIQdelo20f3l2014. ,(S869ME opciooaI R7D). axnflt'9.9l pconuionai à vlsIa a .pârttr deR$la19'MIOou,atravê&,de�!lQ de«inanolamentG\OOm 6OiD�1ibtde(entrada (R,$44.2�UQ),.24!prasta�'mensa[& de.R$ t.24�96\OOmMtdejum-zelDa;m,.e CEi!': .3,rt1%U.Wlor1atal fil18l1àado: R$14.142,Ot� vâlda& para veIwIos Chevrolel O.km disponíV9ls nosrestops da$«l!'lI\Ce$.si.ooàrtaspartiQpantes. não válidas ,para rnOllaUdadalda lImlaldlrato da1ãbrlca, tlaXl&tasre prodJJtQr tlJllIL "1.odos<osplanos:meo!iiQnados.e&larAoBlljeltosa préVia�vaçAo deaidílo. Coodiçôes de lft!lO e� vâlidas�nasno pe!iIodQ da II 11 lSll'2l2QUiQU .eoquanto<!Wrar OS:esto.ques,nolE6lacW daSBota .Qatadna.1Qs veleulesChe)lfl)letrestaG.em\OOnformirlaQelll!ilm(() ,RROOOlNY.E-!fGgramaiCla OootrQIeda 'POluição OOI!l:1lOI'Velculos�. Pltiefvea vida. Use o.QinIo de segu.rança.A imagenHI!il vetwioj ilustratNa, rIJo coodizenle netteU8nameol9 comlO modeloanunolado, iMatslinformayhs palo.il1e 'IltltL�letwnbr. _lIeawtlçOes na sue concessionârtapar1idpan!e quantoa�. ta1as dejl.ms e COJ'ldiçllesde 1InanoIamentoaquian� !)AC: 0a001il2�. QlIvidonarGMAC: 0800122m22. .

RESPEITE S LIMI ES DE VELOCIDADE.
Conte Comigo
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STJD não alivia
• I-'

nas punlçoes•

MANDOS E MULTAS Vasco e Atlético/PR são punidos pela
entidade, que espera dar um basta nos casos de violência

Dmjulgamento realizado
nna tarde desta sexta

feira, Atlético-PR e Vasco
foram punidos no Superior
Tribunal de Justiça Despor
tiva (STJD), noRio de Janei
ro. Em sessão de quase cinco
horas, o clube paranaense,
acusado em quatro artigos,
pegou12jogósdesuspensão
com metade deles de por
tões fechados, além da mul
ta de R$ 140 mil. Visitante,
o Vasco, presente em dois
artigos do CBJD, teve pena
mais branda, com oito jogos
de suspensão, metade com

portões fechados, emulta de
R$ 80 mil. Já as Federações
Paranaense e Catarinense
acabaram absolvidas, assim
como o árbitro RicardoMar

ques Ribeiro. Os punidos
ainda podem recorrer da de
cisão no Pleno do STJD.

"Não estamos julgando
o Atlético-PR ou o Vasco.
O julgámento é naciónal, é
internacional. Eu que sou

.

um simples auditor achei
que ia dar problema", dis
se o presidente da Quarta
Comissão Disciplinar do
STJD, Paulo Bracks.

Coritiba
Técnico garante Alex

A certeza do presiden
te do Coritiba, Vilson Ri-·
beiro de Andrade, sobre
a permanência do meia
Alex no clube para a pró
xima temporada ganhou
mais uma testemunha

Santos

Diego
de volta?
O presidente do San

tos, Odílio Rodrigues, ne
gou que o clube já tenha
tudo acertado com o meia

Diego, atualmente no

Wolfsburg, da Alemanha.
O dirigente admitiu que se

reuniu com o pai e agente
do jogador, Djair Ribas,
mas falou que a negocia
ção é difícil pelo fato dos
altos valores envolvidos.

nesta sexta-feira. O novo

técnico alviverde, Dado
Cavalcanti, revelou que
conversou o jogador antes
de sua apresentação ofi
cial e conta com sua pre
sença no elenco.

O julgamento come

çou com o presidente da

Quarta Comissão do STJD,
Paulo Bracks, passando a

palavra ao relator do pro
cesso, o auditorWanderley
Godoy, que leu o processo.
Em seguida, provas em VÍ
deo trazidas pelas quatro
partes (Vasco, Atlético-PR
e Federações Catarinense e

Paranaense).Apartir daí se
deu início aos depoimentos
e fechou com o ex-árbitro
Giuliano Bozzano fazer a

defesa do árbitro do jogo,
Ricardo Marques Ribeiro.

TRANSPORTES DBG
LTDA ME, sob CNPJ

I

75.562.876/0001-20 IM

2646, informa que feiram
extraviado as Notas Fis

cais de Serviços nume

ros 000219 a 000250 cfe.

Registro de Perda de Do

cumentos numero 00050-
2013-11568 de 05/12/2013.

Faculdade Privada, contrata
DOCENTES para início imediato.

Atuação na região de Jaraguá do Sul
Áreas de Formação: Engenharia Civil, Ar
quitetura, Engenharia Química, Design de
Moda, Psicologia.
Exigências: Especialização, Mestrado ou

Doutorado
Horário de trabalho: Noturno

Remuneração da categoria Com plano de .

carreira e convênio médico
Contato: vagaprofessor2013@gmail.com

GUSTAVO ROTSTEINlDlVULGAÇÃO

LIBERADOS Auditores absolveram o árbitro, as Federações envolvidas e a Arena

TUF

Spider e Sonnen juntos?
A ideia de contar com

Anderson Silva em sua

equipe de técnicos na pró
xima edição do The Ulti
mate Fighter Brasil não
foi apenas mais uma brin
cadeira de Chael Sonnen.

o próprio dizer que tinha
interesse em contar com a

ajuda do Spider. Segundo
o lutador, ele já se reuniu
com Ed Soares, empresá
rio de Anderson, que lhe

prometeu uma resposta.

Nesta sexta-feira, o norte
americano oficializou o

. convite ao ex-campeão
dos médios. A confirma

ção do convite foi revelada
por Sonnen ao site 'MMA

Fighting', semanas após

Informa abertura de processo seletivo

DENTISTA: Formação superior completa em

Odontologia; Aperfeiçoamento ou Especialização JARAGUÁ Por meio do site até dia 05/01/2014
em Prótese; Inscrição no eRO. Atuação em clínica

DO SULeral e Prótese

Abertura de Vaga para Contratação
Atua�o Serviços Gerais

---------

N!!I!.evagU
__________Q_1 (uma.L_____________

Jomada de Trabalho Segunda a sexta, 8h30min/dia (tarde e noite, �as 13h às 22h30)
.

PaIOl atuar em: Jaraguá do Sul (Senac)
Remuneraçao R$ 933,00 por mês + insalubridade

.pré-req!,ll$ito,
* Conhecimentos: Noções de limpeza, conservação, copa e organização de amb�

*Escolaridadê: Preferencialmente Ensino Fundamental Completo.
1. Análise Curricular - critérios: escolaridade e experiências na área;

E�pas da Sehlçã() , 2. Ditado e Prova Prática
3. Entrevista Individual.

. -Preencher ficha de mscnçao ou levar currículc no Senac, de Jaragua do Sul (Endereço: Rua dos Imigrantes, n2410,
Vila Rau. Fone: 3275-8400), das 8h às 22h, até o dia 10/01/2014.

Mais informações: www.sc.senac.br no link "Trabalhe Conosco"
A critério do SENACtSC poderá haver aproveitamento de candidãtos classiflcados em processo seletivo anterior, no prazo de até 24 meses,

respeitando a ordem classiflcatérla. Va�as para ambos 05 sexos.
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José Augusto Caglioni
�

ISTORIA DO ESPORTE
OSVALDO JURI{

A águia solitária
Ogoleiro é herói e vilão ao

mesmo tempo. É a. águia
solitária, o homem misterioso, o
único que lhe é permitido pegar
a bola com as mãos em um jogo
de futebol.A nossa região é pró
diga em produzir grandes golei
ros. O município de Schroeder
nos presenteou com dois exce- -

lentes guardiões: Cláudio Toma-

Família e estudos
Osvaldo Jurk nasceu no dia

15 de maio de 1960, em Schro
eder. É filho de Herbert Jurk
e Helga Butzke Jurk, tem um

irmão Osvin. Casou-se com

AnairFÍitzke Jurk e o casal tem
dois filhos: Neymar e Jonathan.
Osvaldo iniciou os estudos na

Escola Vale do York na locali
dade de Rancho Bom. Lembra
se da primeira professora, dona

Trabalho

selli e Osvaldo Jurk.Este último
um goleiro que se destacou pela
coragem, elasticidade e pela boa
colocação. Saía bem do gol, sa
bia repor a bola em jogo com ve

locidade e maestria, e orientava
bem a defesa. Soberano nas bo
las aéreas e grande pegador de
pênaltis. Conquistou títulos em

todos os times em que atuou.

Vali Jurk, e dos coleguinhas de
aula: Adehlaidt Klitzke, Edel
bert, Liamare, Raulino e Traud
Eichenberger. O ginasial e o

ensino médio foram concluídos
na Escola Miguel Couto. For
mou-se em Ciências Contábeis
pela UNISUL (Universidade do
Sul de Santa Catarina). É Pós
Graduado em Gestão Pública e

Gestão de Finanças.

O primeiro emprego foi no Guaramirim (cinco anos); Be
setor contábil da Madeirei- bidas Luís Kienen, em Jaraguá
ra Gneipel em Schroeder (dez do Sul<{seis anos); setor admi
anos); depois passou a executar nistrativo da Grameyer Telefo
a mesma função na Fábrica de ne e Equipamentos Elétricos de
Conservas Rodolfo Jahn, em 2005 a 2012.

DIVULGAÇÃO

OSVALDO JURK E DADÁ MARAVILHA (1992)
Seleção de Futeb91 de Schroeder 2 x 2 Seleção Brasileira deVeteranos

ESPORTE
FIM DE SEMANA, 14 E IS
DE DEZEMBRO DE 2013

S.E.R. AMIZADE DE GUARAMIRIM
Tetracampeão da Liga Jaraguaense de Futebol (1990/92/94/96).

Osvaldo é o 49 em pé da direita para a esquerda

S.E.R. Amizade de Guaramirim
Jogando pelo Amizade, Osvaldo foi Tetracampeão da Primeira Di

visão da LJF (1990/92/94/96). No ano de 1991, o Amizade disputou o

Campeonato Catarinense Amador. A final da Primeira Divisão de 1992
aconteceu no dia 17 de outubro: Amizade lXO João Pessoa. O time cam
peão alinhou com: Osvaldo, Celso, Pedro, Arlindo e Cláudio; Mário, To
maselli, Luizinho eRenato; Luiz e Flávio. Gol de Luizinho que foi também
o artilheiro do campeonato com dez gols. Osvaldo foi o goleiromenos va
sado. O filho deOsvaldo, Jonathan, conhecido por "Ice", herdou o talento
esportivo do pai, joga futsal pelo time da Heríng de Blumenau.

Crer e Confiar
Àbeira de um abismo de cerca

de 200 metros de profundidade, .

um homem alardeava sua cora

gem de atravessá-lo empurrando
um carrinho de mão sobre um

cabo de aço estendido no vazio. -

E perguntava: "Quantos creem

que eu posso fazer isso"? Entre o

murmúrio da multidão, alguém
respondeu: "Eu creio". A propos
ta do equilibrista foi arrasadora:
"Então entre no carrinho", É cla
ro que a história acaba aqui, pois
o "crente" não entrou e o equi-

librista também não atravessou
o abismo. Crer que uma pessoa
pode atravessar um abismo sobre
um fio é uma coisa. Atravessar com
ela é algo bem diferente. Para isso é
preciso confiar em sua capacidade e
estar certo de que seja o que for que
aconteça, ela o conduzirá a salvo
para o outro lado. O povo de Schro
eder crê e confia em Osvaldo. Jun
tos estão construindo um municí
pio digno do TerceiroMilênio; cujo
foco é: educação, saúde, segurança,
trabalho, esporte e lazer.

'

Botafogo, Estrela
e Cruz deMalta

Na década de 80, Osvaldo
jogou o Campeonato Estadu
al Amador, pelo Esporte Clube
Estrela de Nereu Ramos e pelo
Botafogo da Barra do Rio Cer
ro. Defendeu também a meta do
Cruz de Malta de Rio da Luz,

Fica aqui a
homenagem-

Dos desportistas de toda a re

gião, em especial dos habitantes
de Schroeder, ao senhor Osvaldo
Jurk, que trouxe para a adminis
tração pública do município a

garra, a coragem e a determina
ção dos tempos de atleta.
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Celso Machado

ALMANAQUE
....................• 472106-19061 celsomachado@ocorreiodopovo.com.br

Licenciamento de veículos
Em outubro de 1964, O Correio do

Povo publicava a Lei n? 116, assinada
pelo prefeito Roland Harold Dornbusch,
alterando as tabelas do imposto muni

cipal cobrado sobre o licenciamento de
veículos a contar do ano seguinte. Auto
móveis particulares, ônibus com capaci
dade para 20 passageiros, caminhões de
até 10 toneladas e reboques pagavam o

mesmo valor para licenciamento anual:

Cr$ 10.000,00. O dono de uma Pick Up
1950 "Boca de Sapo", como esta da foto,
pagaria Cr$ 5.000,00.

ANUAL
(em cruzeiros)

BAIXA/TRANSF. ANUAL
(em cruzeiros)

BAIXAjTRANSF.

Automóvelparto até ano de 1950 -3.000,00 10500,00
Automóvelparto de 1951 à 1955 4.000,00 2.000,00
Automóvelparto de 1956 à 1960 6.000,00 2.000,00

Automóvelparto de 1961 à 1963 8.000,00 3.000,00
Automóvelparto de 1963 em diante 1O.000,00 3.000,00
Automóvel de aluguel.. 40500,00 2.000,00

Rural, Kombi e Peruas 5.000,00 2.000,00
Ónibus c/capacidade até 20 passag 8.000,00 2,500,00
ónibus c/capac. para + de 20passag 1O.000,00 3.000,00

Jeep 3.000,00 1.500,00
Camioneta até 1 tonelada 3.000,00 10500,00
Camioneta de 1 à 2 toneladas 4000,00 2.000,00
Caminhão de 2 à 6 toneladas 6.000,00 2.500,00
Caminhão de 6 à 10 toneladas 8.000,00 2.500,00

Caminhão c/mais de 10 toneladas 10.000,00 2.500,00
Caminhão c/ reboque 10.000,00 2.500,00

Motocicletas,lambretas,etc 2.000,00 1.000,00
Tratores c/roâas depneusp/fins ind 40500,00 2.000,00
Tratores e/rodas de esteirasp/fins ind 4.000,00 2.000,00

Carro de mola tração 2 animais 600,00 200,00
Carro de mola tração 1 animal 400,00 200,0o

Carrofúnebre 500,00 200,00

Carroça defrete, indo e com 600,00 ......•......200,00
Carroça de lavoura 2 animais 300,00 100,0O

Carroça de lavoura 1 animal 200,00 100,00

Carrop/ sorvetes epipocas 350,00 100,00
Bicicletas 250,00 100,00
Bicicletas de operários 150,00 100,00

•••

14
DE DEZEMBRO

•••

Só na teoria
A Lei 4.394, de 20 de novem

bro de 1969, assinada pelo então

governador Ivo Silveira, versando
sobre o sistema estadual de ensino,
dizia que o ensino do dela básico
seria obrigatório a toda a criança
entre sete e quatorze anos e gratui
to nos estabelecimentos oficiais. E

que não poderia exercer função
pública, nem ocupar emprego em

sociedade de economia mista ou

empresa concessionária de ser

viço público; nem transacionar
com o Estado, o pai de família ou
responsável por criança em ida-

• • • OCP HISTÓRIAS •• •

ARQUIVO HISTORlCO DEJARAGuA DO SUl

Presente de grego
�

Em março de 1970, o tenente Hugo Alves Garcia, então
delegado regional de polícia de Jaraguá do Sul, foi até Flo
rianópolis com um ajudante receber urna viatura para aju
dar no policiamento da cidade e dos outros quatro municí

pios da região. Além da estrada precária que era a BR-101

(era?), melhor que não tivesse ido. O veículo, um Jeep ano
1964, com dois pneus carecas, lataria reformada e motor já
pra lá de meia boca, dava sinais de não suportar a viagem.
Garcia reclamou, mas ouviu que era pegar ou largar. Na
volta, quando passavam pelo Balneário de SãoMiguel, per
to da Capital, o motor fundiu. O Correio do Povo publicou
a notícia com urn comentário: "Jaraguá do Sul vive a 'sorte'
de sermunicípio enteado do governo de Santa Catarina".

OCP27
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• Dia do Ministério
Público (no Brasil).

• Dia do Engenheiro
de Pesca (no Brasil).

• Emancipação política do
município de Balneário Piçarras

• Neste dia, em 1947, nasceu em
Belo Horizonte a presidente
Dilrna Rousseff. Durante o

governo do ex-presidente Luiz
. Inácio Lula da Silva, ela foi
ministra das Minas e Energia e,

posteriormente, da Casa Civil.

-

Um elefante infestado de formigas saiu
rolando, rolandõ, até que se viu livre
delis. Sobrou só uma grudada no

pescoço dele.Aí, as outras que
estavam no chão começaram a

gritar: - Vai, vai, torce o pescoço
dele!!!

Duas elefantas estavam na praia.
- Vamos ao banho?

- Não posso. Estou naqueles dias.
- Não faz mal... usa uma ovelha.

de escolar, sem fazer prova anual
da matrícula e frequência desta.
Os pais ou responsáveis também
seriam responsabilizados pela
frequência da criança na escola.
Sob pena de multa de 10% sobre o
saláriomínimo regional, chegando
até a 50%. Na prática, não há no

tícias de que a lei tenha sido exer

cida neste aspecto. Hoje, o Bolsa
Família do governo federal obri

ga frequência mínima nas escolas

para que as famílias pobres rece

bam ajuda em dinheiro. Porém, o
aprendizado pouco importa.

Celesc deixa você mais bonita
Também em março de 1970, um anúncio de meia página da

Celesc dizia no título que a estatal estadual deixava a mulher
mais bonita. Isso porque a energia elétrica permitia o uso da

máquina de lavar roupas, acabando com a escravidão do tan

que. "Sua roupa é passada a ferro elétrico, levíssimo, em vez

de passada por um monstro a carvão", referência aos ferros de

passar esquentados como carvão em brasa .. O texto, bastante
criativo para a época, prosseguia fazendo referências ao aspira
dor de pó, secador de cabelos, do rádio e televisão. "Com o cor

po descansado, você pode repousar o espírito ouvindo um disco
na vitrola. Para que tudo isso aconteça, existe a Celesc. Não é
um creme de beleza. É a Centrais Elétricas de Santa Catarina,
desenvolvida no go:verno do Ivo Silveira e responsável por uma
vida mais bonita em 92% do nosso Estado".

.
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(BÔNUS·
RS 6.000,oo_l

TECNOLOGIA ALEMÃ Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. www.autoelite.co�.br BANCO VOLKSWAGEN 4732746000

www.vw.ccm.br Promoção válida até 14/12/2013 para veiculas com pintura sólida e custo de frete incluso.Novo Golfa partir de R$ 67.990,00. Fax 1.04 Portas Completo 2014, à vista a partir de RS 34 990,00. Entrada501,1/0, saldo em 24x, juros O.Oo/n.Voyage 1,0 Completo trend 2014 à vista a partir de R$ 35.990, Entrada 50%, saldo em 24x. juros 0.49%. Gol G4 1.0 2 Portas 2014, à vista a partir de R$ 22.590,00. Entrada 50%,saldo, em 24)(, juros O.99%.Novo Gol Completo 1.04 Portas 2014. pacote urban e sound à vista a partir de R$ 35.590,00. Jetta 2013 Comfortline Automático a vista a partir de R$ 69.990,00. Entrada 50%, saldoem 24x, juros Q,49%.Amarok highlinefTrend à vista a partir de R$ 130.990,00. Entrada 50%. saldo em 24x, juros 0.0%. Saveiro Cabine Estendida à vista a partir de R$ 34.940,00 Entrada 50%, saldo em 24x juros0.49%. CET máximo para esta operação: 15,05% e.a. IOF, cadastro e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no calculo da prestação e doCET. Consulte outras condições de financiamento numa concessionária Volkswagen autorizada. Para os demais modelos e planos de financiamento, o CET será calculado e informado ao cliente previamente âcontratação.Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para linha Volkswagen 13/13 e 14/14 sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor etransmissão (exceto Kornbl. limitada a 80.000km). É necessário, para sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção.
Ouvidorta: 0800 7012834. SAG: 080077011926. Acesso as pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7701935,
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




